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Ή φλυαρία τών χουμουνδουρικών Δητόρων είναι πλέον 
άτελείωτο; άπό τήν φλυαρίαν τών Φκληρικών κυμάτων. 
Εύρέθησαν τόσον έλάσσονες τών αντιπάλων των άφ' ή; έ- 
ξέπεσαν τή; έξουσίας, ώστε παρουσιάζουν τό θέαμα όνων 
τραυματιών, άπό τών όποιων άφγ,ρέθη τό σάγμα. Έν τή 
πάλη των μετά τής κυβερνήσεως έπανχλαμβάνουν τήν 
είκόχα εκείνων, οΐτινες δερόμβνο.ι περιορίζονται μόνον νά 
υβρίζουν. Οΐ κυβερνητικοί χτυπούν οί Κουμουνδουρικοΐ' 
βωμολοχοΰν. Έλέγετο πάντοτε : άφέλετε άπό τόν Κού- 
μουνδοΰρον τήν πρωθυπουργίαν καί θά έ'χητε ε.α Δζάνες 
ή ενα Ζηνόπουλον περιπλέον. Τό λεχθέν ήτο κατά τοϋτο 
υπερβολικόν, διότι ό βουλευτής Μεσσήνης είναι άσυγκρί- 
τως συμπαθητικότερος καί τοΰ ένός καί τοϋ άλλου. Άλ
λά τιθεμένης τής εύφυίας του κατά μέρος, ώς πολιτευ- 
της τών νεωτέρων καιρών -ό κ. Κουμουνδοΰρος είναι ό- 
πίσω τής έποχής του, δέν άνταποκρίνεται όχι είς τήν 
τελουμένην έν Ευρώπη πρόοδον εν ,τή πολιτική, άλλ’ ούδ' 
είς τήν εν Έλλάδι. Τό ολιγώτερον τρεις ή τέσσκρρ; έν 
τώ Ελληνικώ κοινοβουλίω τόν ύπεοτεοοΰσι κατά τάς 
γνώσεις, την κρίσιν, τήν ρώμην τοΰ χαρακτήρος καί τήν '■ 
έν γένει άντίληψιν τών καιρών, τών αναγκών τοΰ τόπου 
καί τοΰ νεωτέρου πνεύματος τής πολιτικής. Έν δέ τοΐς 
κοινοβουλίοις είς καί μόνος νά ΰπερτερή τέν αρχηγό» ενός 
κόμματος, δ άρχηγός νφίσταται μόνον ώς ομοίωμα, άλλ’ 
ούχί καί ώς δπαρξις. Έν τή Αγγλική Βουλή τών Κοι
νοτήτων δ λόρδος Χάρτιγκτων εκλεχθείς έπισημ.ότατος 
άρχηγός τών φιλελευθέρων έκάμφθη άπό τής πρώτης ή- 
μέρας ύπό τόν άπλοΰν τότε μέλος διατελοΰντα Ι’λάδστω- 
να. Ό κ. Κουμουνδοΰρος μόλις σώζει τήν αρχηγίαν, δε
χόμενος μετά μακροθυμίας καί τοΰ ενός καί τοΰ άλλου 
τά σχέδια καί τήν γνώμην καί οίονεί έξαλειφόμενος εις 
τάς σκιάς τών ύπαρχηγών του.

Άφαιρέσατε τό συμπαθητικόν ή μή τής άτομικότητος, 
καί δέν γνωρίζω τίνας λόγους Οά προβάλητε διά νά προ- 
τιμήσητε τόν Κουι/.υυνδυΰούν ώς πρωθυπουργόν άπό τθν

κ. ^ηνόπουλον ή τόν κ. Μίλησιν. Ό τελευταίος, πλήν τής 
οξείας φωνής του, ώς ρήτωρ έ'χει δύναμιν τριών τό όλι- 
γώτερον Κουμουνδούρων· δ δεύτερος είναι έτοιμο; μετά 
τή; αύτής έλαφρότητος, μεθ’ ής καί δ κ. Κουμουνδοΰρος, 
είς ολα τά ζητήματα καί αυτοσχεδιάζει μακρηγορώ? τούς 
αύτούς κοινούς τόπους, οΰ; καί έκεΐνος. Προήλθε δέ έκ 
τής ύπηρεσίας, περιειργάσθη έκ τοΰ πλησίον όλην τήν 
κυβερνητικήν διαφθοράν, ύπήρξε μάλιστα έκ τών σπου
δαιότερων αύτής παραγόντων καί δύναται μετά τής αυ
τής τέχνης νά διαχειρισθή μίαν πλειοψηφίαν, μεθ’ής καί 
ό Γλυκύτατος. Άλλ’ άρχηγός τοΰ κόμματος έχων τοιού
τους ΐσηγόρους καί δμοτίμου; δέν δύναται νά έξασκή γό- 
ητρον άληθοΰς άρχηγοΰ, μόλις καλοκάγαθου συντρόφου. 
Είς τήν πολιτικήν δέν χωρεϊ καί αύτή ή παπική ψευδο

ί μετριοφροσύνη, τό πρωτεΐον μεταξύ ίσων. Άλλα καί αυ
τήν τήν άτυχίαν άν μή έπέζη δ κ. Κουμουνδοΰρος. τοΰ νά 
ίδη τούς νεοσσούς του διαμφισβητοΰντα; αύτώ τά πρω- 

ίτεΐα, ώς μικρά πετεινάρια διαμφισβητοΰσι πρός τόν γη · 
ίραιόν άλέκτορχ τάς πρώην γυναϊκά; του καί μητέρας των, 
πάλιν τό μέγεθος τή; απολύτου άζίας του θά τώ ύπε- 
■σκαπτε τό έδαφος άπέναντι αντιπάλου κρατίίιοτέρυυ τόν 
ίνοΰν, τήν ψυχήν, τόν χαρακτήρα καί νεωτέρου. Τό γήρα;
■ είναι τίτλος πρωθυπουργικός. Διότι ό κ. Κουμουνδοΰρος 
ίείναι νεότερο; τοΰ Γλάδστωνος, ήτο νεότερος τοΰ Βήκον- 
σφιλδ, τοΰ Θιέρσου, είναι ίσως όμήλιξ τοΰ Βίσμαρκ- άλλά 
,δια νά ήναι τίτλος τό γήρας, δέον νά προϋποθέτη νεότη
τα βαρεΐαν, πλήρη σπουδή; ώ; ή του Γλάδστωνος, πλήρη 
συγγραφή; ώ; ή τοΰ Θιέρσου, πλήρη γνώσεων ώ; ή τοΰ 
ίφραισινέ, πλήρη πυρές ώς ή τοΰ Γαμβέττα. Άλλ’ή νεό- 
της τοΰ κ. Κουμουνδούρου χάνεται έντός τοΰ ασημότερου 
παεελθόντος· καί ή αύτή διαρπαγή, ήτις πρωθυπουργοΰν- 
τος αύτοϋ παρατηοεϊται είς τά δημόσια, έλαβε χώραν 
καί έπί τών σποραδικών γνώσεων, τά; δποίας έξ ανάγκης 
έλάιεβανεν έδώ κ’έκεΐ, δπω; συγκρατήται έπί τής υπουρ
γικής καί τή; πρωθυπουργικής έδρας. Άλλά νοΰν συστη
ματικόν, κλίσεις όρμεμφύτους πρός αύτό ή έκεΐνο τό σύ- 
στην.α, πόθου; συντζυτίσεως τοΰ ονόματος αύτοϋ μετ 
έργων καί θεσμών αναμορφωτικών τοΰ τόπου, τοιοϋτό τι 
μη ζητήτε πχ/χύιυΰ. Πώς δέ είναι δυνατόν ν’ άνατε-
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θή πλέο* ή ύψίστη κυβέρνησις τόπου τινός εις άνθρωπον 
μηδέν έχοντα σύστημα έν τφ νφ του, μήδεμίαν άρχήν, 
άλλά καί άν έχ η,στερούμενο* τών άπαιτόυμένων πνευμα
τικών κεφαλαίων πρός εύόδωσιν τής άρχή; αύτής καί τοΰ 
συστήματος αύτοΰ ;

Ό κ. Τρικούπη; είναι ακριβώς ή άρνησις τοΰ κ. Κου
μουνδούρου· ίδετε τάς φυσιογνωμίας άμφοτέρων καί έχετε 
πλήρη τήν άντίθεσιν. 'Όταν άπό τών θεωρείων τής Βου
λής βλίπωμεν τούς δύο άντιπάλους, τόν ένα έναντι τοΰ 
άλλου, άντιλαμβζνόμεθα ψηλαφητώς ολου τοΰ χάσμα
τος, δπεο χωρίζει αύτούς. ΊΙ μία μορφή αύστηρά 
ώς περίοδος Πλάτωνος· και ή άλλη μαλακή ώς φράσις 
Λουκιανού. ΊΊ μεγαλειτέρα ακαμψία ό είς, ή έλαστικω- 
τέρα εύκαμψία ό άλλος. Έκεΐνος κατεσκευασμένος, δπως 
λέγουν οί ξυλουργοί, μονοκόμματος· καί ό άλλος άληθές 
μωσαΐκόν. Κουβαριασμένος ό Κουμουνδοΰρος ώς κοχλίας 
εντός τοΰ κελύφους του. Καί στυλωμένος ό άλλος ώς άν- 
δριάς έπί στυλοβάτου. Άλλα τί είναι τά έξωτερικά 
αύτά γνωρίσματα άπέναντι τών γνωρισμάτων τής πολι
κής αύτών; Καί τήν μεν τοΰ Κουμουνδούρου πολιτικήν 
γνωρίζομεν δυστυχώς πολύ καλά. Τήν δέ τοΰ κ. Τρικού- 
πη, ούτε ένιαυτόν άκόμη κυβερνήσαντος έπί συνέχειαν, 
πρόκειται τώρα νά γνωρίσωμεν.

Ή μέχρι τοΰδε πορεία αύτοΰ καί τών συναδέλφων του: 
καί τής ύποστηριζούσης αύτούς πλειοψηφίας καί ή πλη- 
θύς τών νομοσχεδίων καί ή προθυμία, μεθ’ής αύτά ψη
φίζονται, δεικνύουν άνθρώπους, οΐτινες προσκαλούμενοι νά 
οΐκοδομήσωσιν έπί έρειπίων, άγνοοϋσι μέν πόθεν ν’ αρχί
σουν καί τί νά πρωτοεκτελέσουν καί σκοντάπτουν είς πάν 
των βήμα, άλλ’ούχ ήττον έργάζονται κάθιδροι, τρώγον- 
τες έπάνω *ςτό πόδι, κοιμώμενοι έπί τών έρειπίων, ώς έο- 
γάται όδοποιοί, καί καταδάλλουσι δυνάμεις ώς οί έν 
ώρα κινδύνου άναπτύσσοντες ύπεράνθρωπον ένέργειαν, ΐνα 
σώσωσιν άπολλυμένην ύπαρξιν.

Έργάζονταε ! ’Ιδού ή είκών των. Συστηματικώς ή 
μή, τοΰτο δέν δύναται νά γίνη κατάδηλον άπό τοΰδε.
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ME TO ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ

(Ίδε ίρ·.Ο. 30?)

ΙΓυνχοκοΐΑχχίν.»

Πρέπει νά παρέλθή όχι μία Βουλευτική σύνοδος ούτε δύο, 
άλλά μία ολόκληρος περίοδος, ϊνα άνασκοπήσωμεν τό 
παρελθόν των καί είπωμεν : επραξαν αύτό· επραξαν εκεί
νο. Ύπήρχεν έπιβλητικωτέρα φυσιογνωμία έν τή Βουλή 
τοΰ αοιδίμου Δεληγεώργη ; Άπό τών πρώτων ήμερων τοΰ 
λαμπρού πολιτικού του βίου, άπό τών πρώτων Του αγο
ρεύσεων έντός τής Έθνοσυνελεύσεως, δέν άπεκάλυψε φω
τεινόν τό ιδεώδες τής πολιτικής του, ήν έπόθει νά καλ 
λιεργήση, δέν έξηκρίβωσε τάς άρχάς του, δέν ανέπτυξε 
τό σύστημά του, δέν διετύπωβε ίό πρόγραμμά του ; Καί 
όμως τόν άφησεν ή Βασιλεία καί ή διαφθορά νά ένεργήση, 
νά λειτουργήση ; Κατά τοΰ κ. Τρικούπη, συντοπίτου τοΰ 
αοιδίμου Δεληγεώργη, όλιγώτερον έκείνου εμπνευσμένου, 
άλλά κέκτημένου άλλα προσόντα, καθιστώντα καί αύτόν 
τύπον έν τή πολιτική, ή αύτή άχοι τοΰδε έπεδιώχθη τα
κτική καί θά έπιδιωχθή άκόμη, ΐνα συντριβή καί άπογο- 
ητευθή έν άρχή τοΰ σταδίου του καί πις·ευθή δι’έκατος·ήν 
πρώτην φοράν δτι ό Κουμουνδοΰρος,ήτοι ή παραλυσία,είναι
διά τήν Ελλάδα καί ή Ελλάς διά τόν Κουμουνδοΰρον.

Δέν γνωρίζομεν τί σκέπτεται ή Βασιλεία" άλλ’ ή μέχρι 
τοΰδε διαγωγή της, καθ’δσον άφορά τήν έκ μέρους αύτής 
έπιλογήν τών οργάνων πρός έκπλήρωσιν τοΰ σκοπού τής
Βασιλείας, ήτις έστί—πρέπει δηλαδή νά ήναι—ή ύπατη 
έκδήλωσΐς τής έθνικής θελήσεως—καί ποία δύναται νά 
ήναι ή έθνική θέλησις άλλη, παρά τήν επιδίωξιν τοΰ 
ύψεστου αγαθοί» διά τόν τόπον—δέν μάς επιτρέπει νά 
στηρίξωμεν έπ’αύτής τάς ελπίδας μας δτι δέν θά έχωμεν 
τυχόν νέα ρήγματα καί νέας διαλείψεις είς τήν μόλις 
άρχομένην τακτοποεησιν τών υποθέσεων τοΰ Κράτους, 
δπως τάς κατήντησεν ή μακροχρόνιος διοίκησις τοΰ κ. 
Κουμουνδούρου, ήτοι μαλλιά κουβάρια. Διά τούτο έάν 
τυχόν διά τής μέχρι τοΰδε πορείας μας δικαιούμεθα νά 
πιστεύωμεν δτι διερμ.ηνεύομεν πολλά ιδεώδη τοΰ τόπου, 
ω? τόπος αίσθανόμεθα ευγνωμοσύνην πρός τήν πλειο- 
ψηφίαν τής Βουλής ύποστηρίζουσαν μετά τόση; άξιοπρε- 
ποΰς γαλήνης τήν Κυβέρνησιν Τρικούπη.

Είς τά κάτω ή Αφροδίτη δέν ήτο δύσκολος.
Κατέβη.
— Έδώ, είπε, πρώτη τόν λόγον λαμβάνουσα, θά μά; 

ψήση ό ήλιος, δέν πάμε πουθενά . . . έτσι . . . νά μή μάς 
πιάνη ό ήλιος;

— Θέλεις στά κρυφά ; Όχι, κυρία μου, 6,τι θά γίνι^} 
θά γίνη στά φανερά.

— Ντράπουλίγο.
— Καθόλου, δλα φόρα έξω, κυρία μου, κρυφά δέν 

εχει. Τά κρυφά μας άς γίνουν πρός άλλήλους φανερά. 
Γνωρίζετε νά γράφετε σκτύρας στά κρυφά καί .νά τάς δή
μο».εύετε φανερά. Όλα έόώ πρέπει νά βγοΰν 6τά φόρα. 
Κρυφά μεταξύ μας δέν υπάρχουν, θά σοΰ δείξω καί θά 
μοΰ δειξης, άν λέγω αλήθεια. Τήν κατά τής Μαριγούλας 
σάτυρα ποιος τήν έγραψε ; αί ποιος τήν έγραψε ; Είσθε 
άτιμα κορίτσια, τό κατάλαβες ; At ! τά κατάλαβες ; Κυ
ρία μου, καί πρέπει νά τό ξέρης πολύ καλά αύτό, ώρα, 
ώ»α σέ πιάνω, άν θέλω, «έ στρυμόχνω, καί, νά μέ συγχω
ρά.; κιόλας, σοΰ δίνω ξύλο, ποΰ δέν τοπαθες ποτέ στή 
ζωή σου. Κατάλαβες ; Καί άν δέν κατάλαβες είμαι έτοι
μος νά σοΰ δώσω νά καταλάβης. Άκοΰς έκεΐ ; Καί τί 
σάς πταίει, μωρέ, τό κορίτσι καί τό ρεζιλεύετε έτσι ; 
Δέν είν’αύτά κορίτσι ; Δέν θά ’παντρευτή μιά μέρα ; Εσύ 
δεν θά ’παντρευτείς ; Αί ; Πώς είπες ; Δέν θά ’παντρευ-

Δαρμένος παρά τής Μαριγούλας έπήγα ’ς τό σπίτι μου 
ζαρωμένος ώς ζημίαρόγατος.

ΊΙ Αφροδίτη καί ή ’Ελένη ήσαν έκεΐ.
Άνέμενον τά καινούργια χαβατίσια.
Είσελθών ελαβον ύφος σοβαρόν, άγριον, θυμωμένου.
— Κυρία Αφροδίτη, είπον όογίλως. σέ παρακαλώ έγώ 

καί ή σκούφια μ.ου, τήν όποιαν δέν φορώ, νά μοΰ δώσετε 
τερικάς έξηγήσεις, καθώς καί ή κυρία Ελένη μετά ταΰ- 
μα. Καί επειδή δέν έπιθυμώ νά σοΰ πώ νά πάμε στήν 
άλλη κάμαρα, διά κάθε παρεξήγησι, διά τοΰτο σέ παρα
καλώ νά πάμε κάτω.

Έάν διηρχόμεθα καιρού; είοηνικωτέρους, έάν μή έπλέο- 
μεν πρός πλήρες οικονομικόν ναυάγιον, έάν μή κατέσπευ- 
δον νέαι άνατολικαί πιριπλοκαί, έάν,μή ή ακυβερνησία 
έχώρει πρός τό μή περαιτέρω, έάν μη ηπειλούμεθα ν α- 
ποδειχθώμεν έντός ολίγου νέα Αίγυπτος καί νά γεννησω- 
μεν, άφοΰ δέν γεννώμεν Καβούρ, κανένα άξεστον Άραμπή, 
δέν θά είαεθα ,καί ήμεΐς θιαβώται τής έν παντί καί πάν
τοτε ύπακοής τ7ς πλειοψησ ίας είς τόν αρχηγόν αύτής. 
Άλλά είναι καιρός δ»ά τοιαύτας φιλοτιμίας καί ακαδη
μαϊκούς πόθους ; Δέν είναι ολοι. οι εχθροί τής Ελλάδος 
έτοιμοι νά καταπίωσι τά νεαρόν μας κράτος ; Τούρκοι, 
Εύοωπαϊοι, Σλάβοι, Κουμουνδοΰροι, όμογενεΐς ; ΙΊτο δέ 
δυνατή τοιαύτη ανεξαρτησία έν ταΐς τάξεσι τής συμπο- 
λιτεύσεως νά άναφχνή άμέσως τήν πρώτην σύνοδον, ήτις 
καί τεσσάρων συνόδων άν είχε μήκος, πάλιν ώφειλεν ή 
πλειοψηφία νά φεισθή τοΰ;ύπουργείου καί νά τοΰ δώση 
καιρόν οπω; «ετί εμφυλίων προσκομμάτων προβή είς τά 
πρώτα στοιχεία τής άναδιοργανώσεως τοΰ τόπου. Τό πε
δίον τοιαύτη; ανεξαρτησίας έκ μέρους τής «υμπολιτεύ- 
σεως θά ήτο τό τοΰ προϋπολογισμού. Υλικόν ποός τοΰτο 
μεθοδικώτατον παρέχει ό αξιότιμος εισηγητή; τής έπ’ 
αύτοΰ έπιτροπής, κ. Φλογαΐτης. Άλλά ποΰ καιρός πρός 
τοιαύτην φυρ'εΐχν συζήτησιν ; Όταν κινδυνεύομε* νά μεί
νη τόπος συνταγματικός χωρίς τοΰ έπιουσίου άρτου—- 
τοΰ προϋπολογισαοΰ — δι’ έλλειψιν χρόνου, ό δέ υίός τοΰ 
πρώην πρωθυπουργού εχη τό θάρρος νά λέγη άπό τοΰ 
βήματος : θά καταβάλλω πάν πρόσκομμα, δπως μή γί
νεται συνεδρία»,ξτό πρώΐ ; Απέναντι λοιπόν άντιπολι- 
τεύσεως, ήτις έκ τής απελπισίας της αντλεί αναίδειαν, 
τό καθήκον τής συμπολιτεύσεως είναι έ’ν : διά τής δυνά- 
μεώς της νά έξουδετερόνη τάς ένέδρας τών κουμουνδου- 
ρικών !

Καί δταν κηρυχθή ή λήξις τής παρούσης συνόδου, άς 
ήναι βέβαιοι ό’τι θ’άπέλθωσιν είς τά; επαρχίας των με 
τήν συνείδησιν ήτυχον οτι τό έφ’ εαυτοί; συνετέλεσαν δ
πως ψηφισθώσι τά σκοπιμώτερα έργα προ; άναμόρφωσιν

τής ; Σέ ’παντρεύω έγώ ο,τι ώρα θέλεις, άρκεΐ νά θέλης. 
Δέν θέλει; ; Σέ κάμνω έγώ καί θέλεις. Θέλεις, δέν θέ 
λεις, θέλεις. Καί άν δέν θέλης, πάμε παρακάτω καί σοΰ 
λέγω ’γώ. Δέν απολογείσαι ; Άμ, βέβαια, τά έχει; μπλα
στρωμένα. Τί νά άπολογηθής ; Μάθε, κυρία μου, καί σοΰ 
τό λέγω άνευ μεροληψίας, δτι ή Μαριγούλα, είναι Μαοι- 
γούλα, δέν είναι Αφροδίτη, ούτε Ελένη.

Ελένη μ’ άμάν, 
δέν είναι ούτε,·

Αφροδίτη, Άφροδιτούλα μου 
Έλα κοντά μου κάτσε, νά γιάνης τήν καρδούλα μ-υ

'ξέρω πώς διάβολο τό λέν.
Ή Αφροδίτη καθ’ έίλον τόν φιλιππικόν μου είχε κοκ

κινίσει σάν παπαρούνα, είχε τά ’μμάτια κάτω, καί είς 
τόν τελευταΐον μου λόγον έδάκρυσε, ύποτραυλίζουσα δέ 
σχεδόν μέ είπε.

— Τό γνωρίζεις, δέν τό άονουμαι, είμαι ένοχος. 
Άλλά....

— Τί άλλά καί ξαλλά, διέκοψα, αύτά είναι μασκα- 
ροκαμώματα . . . Κυρά μου, δέν σέ άγαπώ, ’ξέρεις τί θά 
'πή δέν σέ άγαπώ ; θά 'πή, δτι δέν σ’ άγαπώ. Μέ τό 
ζόρι, άδελφέ, θά μέ κάμης νά σέ αγαπήσω ; Περίεργον 
πράγμα ! Μοΰ αρέσεις, δέν μοΰ αρέσεις, τέλος σςάντων

αύτοΰ τοΰ τόπου, δστις θέλει τό όλιγώτερον δέκα καί 
είκοσι τοιαύτας συνόδους, δπως δυνηθή νά είπη δτι εί- 
σήλθεν είς τήν όδόν τής νομιμότητος καί τής προόδου. 
Καί άν μόνον μέ τό όάντιον τής οδοποιίας καί τήν μετά 
τής Πιστωτική; σύμβασιν διά τήν έκτέλεσιν τών σιδη
ροδρόμων άπέλθωσιν είς τούς εκλογείς των καί τοΐς εί- 
πωβ'.ν : ιδού τί σάς έφέοχμεν έξ Αθηνών ! έσονται ευλο
γημένοι ύπό τών έκλογέων των. Άλλά πρός τοΐς δυο 
τςύτοις καί τόσα άλλα συνετελέσθησαν καί Οέλουσιν ά
κόμη συντελεσθή, ώστε είναι είς θέσιν εύδαίμονες νά συλ- 
λέξωσιν «ί μέν τήν σταφίδα των, οί όέ τά σΰκά των, καί 
άλλοι νά «υβαριτίσουν είς τάς έςοχάς των, άλλοι νά 
ζητώσιν ύγείαν είς τά λουτρά, άλλοι αναψυχήν είς τήν 
Εσπερίαν, και μόνοι οί δυστυχεί; ύπουργοί θά έξακο- 
λουθήσωσι κυβερνώντε; τήν 'Ελλάδα καί κυβερνώμενοι ύπό 
τοΰ Αθηναϊκού καύσωνας.

Ιάαλιυάν.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ή ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ

Είς τό περί προάμετρήσεω; τοΰ βαθμού τών αξιωματι
κών ζήτημα ή άντιπολίτευσις διεκριθη καί πάλιν διά τής 
απαίσια; της άντιπράξεως εναντίον παντός εθνικού πό
θου. Τί προεδίκαζε κατ’ούαίαν τό νομοσχέδιον αύτό τής 
κυβερνήσεως ; Έκεΐνο οπερ ήτον άπό πολλοΰ εύχή τοϋ 
τόπου. Τόν περιορισμόν τής όσημέραι αΰξανούσης έκ μέ
ρους τών αξιωματικών καταχρήσεως τής λεγομένης συν
ταγματική; άδειας. Ή κατάχρησις αύτή ήρχισέν άπο 
τής μακαρίας Μετχπολιτεύσεω;.Καλώς ή κακώς, δέν έξε- 
τάζομεν. Άλλ’ όπως έγένετο ή Μεταπολίτευσι; έκείνη, 
ήτο αδύνατον ν’ απαλλαγή τόσον εύκολα άπό τών Σπα- 
θοφόρων. Διότι όμως είς μίαν περίοδον έξετροχιάσθη ό 
τόπος, έπρεπεν ή έχτροχίασις νά γίνη νόμος, πιριβαλλό-

δέν μοΰ αρέσεις, καί άκόμη άν μοΰ αρέσεις. Περίεργος 
είσαι, βρέ άδελφέ, και μέ συγχωρείς διά τήν φβίσίν μου, 
δέν μοΰ αρέσεις άς ήσαι καί ώραιωτέοα, μοΰ άρέσει καλ
λίτερα ή Μαριγούλα. Έχομε έδώ νά μοιοάσωμε τίποτα ; 
Ό έρως δέν μοιράζεται. Δέν σέ θέλω, νά μή μέ θέλης. 
Μέ θέλεις ; Δέν σέ θέλω. Ξεμπέρδεψε. Κοντός ψαλμός, 
αλληλούια.

— Καί τόσον πλέον σέ έμαγνήτισε αύτή ; Τί έχει ;
— Δέν ήξεύρω, τέχει, άλλ. ο,τι καί άν εχη, τό έχει,
— Τά έβαλα πείσμα ....
— Βαλ' το δσο θέλεις.
— Νά σοΰ ’πώ ... Οά τό μετανοήσης . . .
— Δέν μετανοώ καθόλου.
— Νά τό σκεφθής καλά αύτό ποΰ λές.
— Ξέρω 'γώ τί λέγω, καί δέν λέγω ο,τι δέν λέγω.
— Θέλεις νά ’μιλήσωμε καλλίτερα τό βράδυ, γιατί 

τόρα είσαι φουρκισμένος ;
— Δέν θέλω ! Ώ διάβολε.
— Σκέψου καλά.
— Μά δέν θέλω.
— θά ....
— Δέν θέλω.
— ’Ακούσε πρώτα, τί θά σοΰ πώ.
— Μά μέ τό ζόρι ; Δέν θέλω, κυρία μου, δέν Οέλ.ω
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μένος μάλιστα τήν ιερότητα τοΰ Συντάγματος ; Στρατός 
πολιτευόμενος Οά πή αυτόχρημα αναρχία. Και ή συν
ταγματική άδεια κατ'ούσίαν δέν έσήμαινε τίποτε άλλο ή 
τοΰτο. Ό κ. Ζηνόπουλος μέ τήν λογικήν του ώς παντο* 
πώλου ύπέδειξέν δτι έντός τοΰ Βόυλευτηρίου δέν βλέπει 
παρά είκοσι καί τόσους αξιωματικούς. Καί είναι τάχα 
κακόν τό εξηκοστόν τών βουλευτών ν’ αποτελάται ύπό 
αξιωματικών ! Βεβαίως δχι. ’Αλλά δέν άνεμέτρησε πόσοι 
είναι οί αίτοΰντες συνταγματικές άδειας ; Διακόσιοι καί 
πλέον ! Δέν άνεμίτρησεν οτι έκ τής δυνάμεως τοΰ στρα
τού όέν χάνονται μόνον οί έπιτυγχάνοντες άξιώματικοι 
ώς βουλευταί καί χανόμενοι οί πλεϊστοι είς τήν πολιτι
κήν τών ρουσφετίων, άλλά έν γένει δλον οί αίτοΰντες συν
ταγματικές άδειας, οί ποοπαρασκευαζόμενοι δι’αύτάς, ό
σος τούλάχιστον τάς ζητούσι σπουδαιώς, έπί ενιαυτούς 
ολοκλήρους διά παρανομιών καί εύνοιών άς είσάγουσιν είς 
τά ύπ’αύτοΰ: σώματα. Προσθέσατε ολα αύτά τά μεγέθη, 
τούς είκοσιν ή τριάκοντα αξιωματικούς, τούς φθειρόμενους 
έπί τών βουλευτικών εδωλίων καί άποβάλλοντας καί έ
ξεις στοατιωτικάς καί πειθαρχίαν καί. Υπερηφάνειαν ή
θους καί χαρακτήρος, τούς εκατόν πενήντα ή διακοσίους, 
οΐτινες άνακηρυσσόμενοι υποψήφιοι λησμονοΰσι καί αύτοί 
έπί 8ξ τό όλιγώτερον μήνας τόν στρατιώτην καί ύποδύονται 
τόν πολιτευ.όμενον, καί άλλοι πάλιν τόν τραμπούκον- ά- 
ναλογίσθητε τήν έν τψ στρατφ έπί διετίαν τςολότεύ ιεν 
οχι πλέον ύπό όιακοσίων άξιωματικών^ άλλ’ ύπό ισαρίθ
μων άλλων, ο'ίτινες ώνειρεύοντο τήν υποψηφιότητα, άλλά 
κατά τήν άνακήρυςιν τών ύποψηφίων μετενόησαν ή ελλεί
ψει χρημάτων, ή δι άλλους λόγους, καί έχετε ένα τών 
σπουδαιότερων παραγόντων τοΰ δεινού έ ληνικοΰ προβλή
ματος : Αεαυέ δίυ έχομ,ευ στρατόν;

Ιόατε πόσοι εζήλθον βουλευταί στρατιωτικοί καί πό
σοι επλησίασαν νά έξέλθουν καί πόσοι εξαίιετικώς περισ- 
σότζροι χνεκνι^υχΟ^σχν ύτδοψήφιοι, μόνον διότι ποο7)γ·ήθ·/ι 
η τραγελαφική έπιστρατεία ; Δέν είναι ύπερβολή νά εί- 
πωμεν ότι ε α^ λόγο;, δι’ ον εύρέθημεν κατά τήν ώραν

μουαζέλ, δεν θέλω 'ιιμάτια μου, δέν θέλω φώς «ου, δέν 
θέλω κασίδα καί φανάρι μου. Τί νά σοΰ 'πώ πλέον. Ώ ά- 
δελφέ, έβρήκαμε τόν μπελά μας στά καλά καθούμενα. 
Δέν μάς άφίνει; κάτω μέ τής ρωμάντζες σου ;

— θΖ* ρωμάντζες. Πρακτικότης.
Τά παλιοκόριτσο, όταν μούπε αύτόν τόν τελευταϊον 

λόγον μούρριξε μιά 'μματιά, πού μοΰ έκαμε νά αισθανθώ 
ένα άλλο είδος ανατριχίλας. Μοΰ σηκώθησαν δλα· τά 
νεύρα.

Ήλί Ίΐλ!, λαμά, Σαβάχ Οανί — θεέ μου, θεέ μου, 
γιατί με έγκατέλειψες.

’Αναχωρούσα ή ‘Αφροδίτη μέ έρριψε το ,πάρθιον βέλος 
της διά μιάς χειρονομίας καί διά δύο λέξεων.

’Ενταύθα κεϊται.
’Αγρίεψα ώς γάτος φουσκωμένος καί είς άμυναν.
Τά ’μμάτια μου έΐχον βουλιάξει, τά μαλλιά μου είχον 

άναφουρφουλιαστή, τά γόνατά μου έκόπησαν, τήν ήκο
λούθησα μηχανικώς.

"Οταν ανέβαινε τήν σκάλα, έτραβοΰσε πό φόρεμά της 
τόσον ύψηλά, ώστε μέ άφισε νά ιδω παραπάνω άπό ο,τι 
έλευθέρως άφίνουν νά ίδωμεν σήμερον αί δεσποινοδεσποι- 
νίδες άνερχόμεναι τάς άμάξας.

Είδα ποΰ είχε δεμένη τήν κάλτσα της.

τής κρίσεως οχι ετοιμοπόλεμοι, ήτο καί τό δτι πλήθος 
αξιωματικών είργάζοντο όχι πώς νά μορφώσουν στρατιώ- 
τας, άλλά πώς νά αναμορφώσουν έκλογεϊς, νά τούς πάρουν 
δηλαδή άπό τον δεϊνα πολιτικόν καί νά τούς προσαρτή- 
σουν εις τά γαλόνια τών. ΓΙόσαι παρανομίαι, πόσαι παρα
βλέψεις, πόσαι χάριτες, πόσαν πιέσεις έπρεπε νά μεσολα
βήσουν πρό; τόν σκΛπόν τούτον ; Άφ’ ένός ή λιποταξία 
νά γίνή τάςις, άφ έτέρου «ί φυλακαί νά γεμίζουν άπό 
αθώους, άρκεϊ νά ήσαν τού αντιθέτου κόμματος 1

Και έπεθυμουν οί κύριοι Κουμουνδόΰρ’ος, Ζηνόπουλος 
καί Δηλιγιάννης νά άνταμείβηται ή κατάστασις αύτή ! 
Οχι δηλαόη-μόνού νά προβιβάζωνται αύτοί οί ερμαφρό

διτοι πολιτικοί καί στρατιωτικοί' άλλά καί νά προβιβά- 
ζωνται κατ' εκλογήν, παραγκωνίζομένων πολλάκις τών έν 
τοΐς στρατώσι καί τοΐς γυμνασίοις — δέν λέγομεν πολέ- 
μοϊς, δίότΟσέ» είχομεν τοιούτους — έγγηρασάντώ». Και 
διότι ή κυβέρνησις τοΰ κ. Τρικούπη έζήτησε νά θέσή 
φραγμόν είς τήν κατάχρησιν διά τοΰ νομοσχεδίου της, 
σηκώθηκε ό Γλυκύτατος νά στρατό κοπήσ ή, κατά 
τήν ευτυχή έκφρασιν τοΰ κ. Μεσσηνέζη.

Δέκα τοιαΰτα σωτήρια νομοσχέδια διά μεν τήν κυβέρ- 
νησιν θά ίσοδυναμήσουν πρός δύο πλειοψηφίας, διά δέ 
τήν άντιπολίτευσιν, έάν έξακολουθή νά τά πολεμή, πρός 
πλήρη άποσύνΟεσιν.

Λ,ΑΟΔ Α.ΓΣΟΙ.

Δεν πρέπει νά θέτωμεν, λαμβάνοντες ύπ* όψιν μονο
μερείς πράξεις αλλοδαπών, ώς γενικόν κανόνα, ό'τι πάς 
ξένος κακός καί ν’ άδικώμ&ν ούτω πάσαν άλλην 
γήν, διότι φυσικώς υπάρχουν πάντοτε μεταξύ των καί 
καλοί καί κακ»ί, ώς ύπάρχουν καί συμπατριώται 
τοιοΰτοι.

Ενα κομματάκι κρέατος, τοσοδάκι νά, ίσα μέ ένα δά
κτυλο, έπεφάνη.

Καί τό έκαμε ή μασκαρένια εξεπίτηδες.
Μούρθε νά τής ριχτώ. Μά ήτο 'μέρα.
Μοΰ ήρθε νά τής 'πώ, Αφροδίτη σ’ άγαπώ, καί έντρέ-

πομαι νά σοΰ τό 'πώ.
Όχι, έσκέφθην,' άς ξεθυμάνωμςν στήν άλλη.
— Ελένη, έφώναξα, έλα κάτω νά σοΰ πώ. Είναι ά- 

νάγκη.
— Ήλθε ή αράδα μου, μοΰ άπαντά ή 'Ελένη. Τώρα 

έρχομαι.
Καί δταν έλεγεν αύτά κατήρχετο τήν σκάλα.
— Νά 'μαι, είπε κατελθοΰσα.
'— «ξέρεις, τή είπον λαμβάνων αύτήν έκ τής χειρός ά- 

ποτόμως, οτι είσαι ένα βρωμοκόοιτσο ;
— Μπά ! Δεν τό ήξευρα. Καί γιατί παρακαλώ, νά έ- 

χωμεν καί καλήν έρώτησίν ;
— I ιατί ;... γιατί... πάμε κάτω στό υπόγειο καί σοΰ 

λέγω.
Είς τους λογου,ς μου τούτους μέ 'κύτταξε στά 'μμάτια 

έκφραστικώς καί μοΰ άπήντησε.
Μπορείς να πής, έδώ στά φανερά, ο,τι έχεις νά 

’πής. Κρυφά δέν έχομε.
— *Οχι έχομε.

Άλλ’ ούχ ήττον, επειδή τοΰ αλλοδαπού άγνοοϋμεν τόν 
έν τή πατρίδι του βίον καί τήν έν γένει πρό τής άφί- I 
ξεώς του ένταΰθα διαγωγήν, έν περιπτώσει καθ ήν συ- 
στήσωσιν είς οίκον—ώς συνιιθίζουν ενταύθα άνεξετάστως 
καί διά τοΰτο ήμεϊς εϊμεθα οί ποωτουργοί ένοχοι τών 
τυχόν σκανδάλων—οφείλει δ οικοδεσπότης νά ήναι πάν
τοτε, έως οΰ λάβη άκριβεϊς καί σαφείς πληροφορίας περί 
τοΰ ξένου, όσω ύποπτος καί προσεκτικός, μη καί αίφνης 
ό συστηθείς είναι κακός, τοσούτω καί άβρόφρων, διότι 
πιθανόν ό ξένος νά ήναι καθώς ποέπει καί νά τιμά μάλι
στα ή γνωριμία του.

’Επειδή δέ συγχρόνως, καθόσον ο γάμος είναι 
τής τύχης, έγένοντο πλεϊστα οσα συνοικέσια μέχρι 
τοΰδε μεταξύ ξένων καί Έλληνίδων, α'ίτινες ηυτύχησαν 
έν τούτοις πλησίον των ώς καί αί λαβοΰσαι Έλληνας 
—έν περιπτώσει, καθ’ ήν συμπέσει επισκέπτης οίκογε
νείας άλλοδαπός νά κάμη διαβήματα εκ συμπάθειας πρός 
αδελφήν, θυγατέρα, ανεψιάν ή άλλην συγγενή—ό αρχη
γός τοΰ οίκου δέν πρέπει ποτέ νά φανή άπότομος καί 
άγριος, διότι καταστρέφων ούτω, έκθέτει τήν συμπαθου- 
μένην, άπ’ έναντίας ποέπει νά δείξη παντελή άγνοιαν 
καί έάν μέν διά τόν επισκέπτην ξένον, ώς έκ τοΰ αρε
στού τρόπου του, άφ’ ής τόν έγνώρισε καί τής έν γένει 
σεμπεριφοράς του έσχημάτισεν έκτίμησίν τινα καί ή συ- 
νείδησίς του δέν άποκρούει τήν ένωσιν, νά δώση έντολην 
είς έμπεπιστευμένους φίλους του, διά νά μή φανή ό ί
διος, νά έξετάσωσι τά κατά τόν ξένον, καί άναλόγως τών 
πληροφοριών κατόπιν ν’ άποφασίσή* έν έναντία δέ καθ 
ήν «δ έ ν τ ο ΰ γ ι ο μ ί σ η τ ό μάτι» νά συμβουλεύση 
τήν οίκογένειάν του, όπως έλαττώση έπαισθητώς την πε
ριποίησή κατά τήν δεξίωσιν τοΰ ξένου, χωρίς έν τούτοις 
νά λείψη ή ευγένεια καί ή άβρότης, έως ού βαθμηδόν τόν 
μακρύνη εύφήμως.

θ. Γ. 1£ολυκοτρώ?ίςς.

— Τότε έδώ δέν μάς ακούει κανείς, λέγε.
— Ξέρεις τίποτα ;
— "°Χ1·
— Μοΰ ήλθε ή ιδέα νά σ' άγαπήσω.
— Αλήθεια ; Καί δέν τό κάμεις. Ποιος σ’ εμποδίζει;
— Σύ !
— Μπά !
— Ναι, μά τό μ π ά ποΰ λές. 'Ελένη σ’ άγαπώ.
— Τί άσχημα ποΰ τό ’λές; "Ω, ώ, άσχημος ποΰ είσαι!..
— ‘Ελένη, νά, μά τόν ά ν δ ρ ι ά δ η ν θ ε ό ν, θά σέ 

στρυμώξω καμμιά ώρα καί νά μέ άποφεύγης.
— Έτρελάθης ;
— Γιά σένα ; Μάλιστα.
— Ουφ άηδίαις ! Μήπως μέθυσες πρωί πρωί;
— Είμαι, κυρία μου, στά σωστά μου.
— Κυρία σου άκόμη δέν έγινα.
— Σέ κάμω ό,τι ώρα θέλεις...
— Είσαι αχρείος.
— Έγώ ; Χρηστοηθέστατος τούναντίον. 'Ακούσε, ’Ε

λένη, μά τόν θεό, δέν σέ κοροϊδεύω, έχεις κάτι μαγουλά- 
κια, ποΰ έτσι μουρχεται, νά σ’ αρπάξω νά στά δαγκάσω 
καί νά στά φάγω. Μάτια μου, Μπάτσ’.

Φαντασθήτε τήν αναίδειάν μου, νά τήν ά.ρπάξω μέσα 
στόν δρόμο καί νά τήν φιλήσω, άλλά δέν τήν φίλησα,

ΦΡΟΓ—ΦΡΟΓ

Έν Παρ^σίοις απειλείται άπεργία αστυνομικών κλητή
ρων, εάν δέν αΰξηθή ό μισθός έκάβτορ κατά εκατόν φρ. 
τόν μήνα. Έδώ ίίμως έχομεν άπεργίαν βουλευτών, τών 
κυρίων άντιπολιτευομένων μή έννοούντων νά συνέρχωνται 
τό πρωί. Μεταξύ τόσων νομοσχεδίων παρακαλοΰμεν τήν 
κυβέρνησιν νά καθυποβάλη καί έν περί πληρωμής ενός δύο 
ταλλήρων τήν σννεδρίασιν είς έκαστον συμπολιτευόμενον, 
διά νά δουλεύουνε καί τό πρωί. Είναι έπί τέλους καί δί
καιον. Δέν είναι Τάννερ, ώς έλεγεν ό φίλος μας Πίγγης 
περί έαυτδΰ, πριν διορισθή πρόξενος.

Ή άναδιοργάνωσις τοΰ Ταχυδρομείου ύπό τόν Βέλγον 
υπάλληλον καί τόν δραστήριον διευθυντήν βαίνει ταχύ
τατα καί πρακτικότατα. Ή υπηρεσία απλοποιείται- ή 
τάξις έξαπλοΰται πανταχοΰ- δωμάτια δύο καί τρία συνε- 
νοΰνται είς εν· ή οικονομική άρχή τοΰ καταμερισμού τών 
έργων έφαρμόζεται. Διηρέθη είς τέσσαρα μεγάλα τμήμα
τα τό ταχυδρομείου τών επιστολών. Έκαστος τών γραμ
ματοκομιστών έχει τήν θέσιν του. Μεταξύ τής παραλαβής 
καί τής παραδόσεως τών συστημένων ήνοίχθη συγκοινω
νία. Έν γένει δέ μετά τήν έπιψήφισιν καί τοΰ νέόϋ νο
μοσχεδίου, τά τοΰ ταχυδρομείου μας—τοΰ κεντρικού τού
λάχιστον— θ’ αλλάξουν όψιν. Καί τότε : ό Διευθυντής θά 
λάβη τήν ράβδον τοΰ έπιθεωρητοΰ καί θά περιέλθη τάς 
επαρχίας διά νά τόν έννοήσουν καί έκεϊ οί κύριοι ταχυ
δρομικοί έπιστάται, πολλάκις αγροίκοι χωρικοί, οί πλεϊ- 
στοι πλάσματα βουλευτικά, καί εννοείτε τί πλάσματα !

Επειδή τά αίγυπτιακά είναι τής μόδα ς, άς άνα-

τής πάτησα μιά δαγκον.ιά, ποΰ τής έκαμα τό, μάγουλό 
της κόκκινο σάν τό φλουρί.

Τήν είδες έσύ ; νά τήν δώ κ' έγώ.
Έφυγε. Έγένετο άφαντος.
Άνελθοΰσα έφόρεσε μαγουλίκα, ότι τάχα τής πονοΰσε 

τό δόντι, γιά νά μή δουν στό σπίτι της τή δαγκονιά,
ΊΙ Αφροδίτη, δταν ή σκηνή έλάμβανε τέλος, είχε προ

κόψει τοΰ παραθύρου γελώσα καί σιγαλή τή φωνή λέ- 
γουσα :

__  Άλλοΰ δ λόγος κΓ άλλοΰ τό θάμα.
Έστοεψα. Τήν είδα. Έδάγκωσα τόν δάκτυλόν μου 

έτριζα τά δόντια μου καί άπήλθον λέγων, βλοσυρόν πρό< 
αύτήν ρίπτων βλέμμα :

__ Δέν θά μοΰ πέσης στά χέρια ; Τότε λογαριαζόμεθα
— Μή φάς !
__ "Αχ τί νά σοΰ κάνω . . .
— ’ Αμ δέ !
Μέ κοοόϊδευε, τό παλιοκόριτσο, γιατί 'ταν στά ψηλά 

(έπεται συνίχεια).
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MU ΧΆΝΕΣΑΙ
γράψωμεν ενταύθα ανέκδοτόν τι κλητήρας τοΰ έν 'Αλε
ξάνδρειά προξενείου μας.

Διετάχθη ούτος vat συλλαβή καί νά προσαγάγη εί; το 
προξενίΐον κατηγορούμενόν τινα Έλληνα.

Τούτου άντιστάντος, ό κλητήρ τόν έφόνευσε καί άβα; 
«ύτόν έπ’ ώμου τόν ώδήγηπεν είς τό προζενεΐον.

— Βρέ γιατί τόν σκότωσες ; έρωτά ό πράκτωρ.
— "Αμ δέν ερχόταν’άλλοιώτικα, άπαντά ό κλητήρ.

ΊΙ άστυνομία, ή επιτροπή τής υγείας, τό ύπουργεΐον 
τών 'Εσωτερικών δέον να προσέξουν πολύ είς τάς έξ Αί
γυπτου προελεύσεις. Μεταξύ αύτών δυνατόν νά ήναι καί 
άεργοι καί λωποδύχαι καί κλέπται, Δέν είναι άνάγκη ό
λοι νά συρρεύσουν εις τήν πρωτεύουσαν. Έάν γίνη αληθι
νή έξοδος Αιγυπτίων, τότε προσοχή νά μήν προκαλέσω- 
μεν έδώ καμμίαν επιδημίαν. ΊΙ φιλανθρωπία δεν λέγει 
οτι πρέπει νά τούς σώσωμεν άπό τό Αιγυπτιακόν φάσγα- 
νον ϊνα τούς παραδώσωμεν είς τό δρέπανον τοΰ τύφου.

Εύγε! Ό Α ί ώ ν έζήτησε νά φέρη τό ερύθημα είς τάς 
μητέρας αιτινες κυλίουν τά μικρά των είς τά υπαίθρια 
θέατρα, άφαιροΰσαι αύτά άπό τή; αναπαυτικής αγκάλης 
τοΰ ύπνου. Άλλ’ έάν τό ερύθημα άπεπειράτα νά άνατεί- 
}η έπί άλλου ερυθήματος; Κόκκινον έπί κόκκινον, τί Οά 
γίνη ; Διότι τοιαύτας ΰποθίτομεν τάς μητέρας έκεινας 
αιτινες νηπιόθεν εθίζουν τούς καρπούς τής -κοιλία; των 
— διότι βεβαίως δέν είναι καρποί της καρδίας των—είς 
τούς υστερικού; φθόγγου; τής Τραβιάτας καί τά ά- 
νακατώματα τής Νύχτας καί τής Μ έ ρ α ς ! Ό 
«Αιών» άναφέρεται είς τάς μητέρας· πιστεύομεν δτι θά 
τάς ε-’ύρη κωφάς. 01 αρχαίοι είχον τούς Γ υ ν α ι κ ο ν ό- 
μ ο υ ς· δυνάμεθα νά έγκκταστήσωμεν τοιούτους καί παρ’ 
ήμΐν ; Άλλά ποΰ νά εύρωμεν τοιούτους ; Νά διορίσωμεν 
τόν Κλάδον ζ ΓΙ κανένα άπ' εκείνους τού; γέροντας συν- 
ταγματάρχας, τά φοβερά τσακάλια; Ένθυμούμεθα 
τήν κωμφδίαν έν τή Ά γ ο ρ Sj. τοΰ Παπαρρηγοπούλου· ή 
μήτηρ έμάλωνε μέ τόν σύζυγον διά χορόν ή διά μεταξω
τά- καί τό παιδί της είς τόν έσω θαλαμον εψυχορράγει’ 
δτε έτελείωσεν ή κουβέντα, εύρέθη νεκρόν. Τήν σκηνήν έ
κείνην τήν έξελάβομεν τότε έκ τών άπιθανωτέβων τώοα 
τήν νομίζομεν εκ τών πιθανωτέρων. Συμμεριζόμεθα δ,τι 
λέγει ό «Αιώνη, άλλά δέν πιστεύομεν είς τά φάρμακά 
του. Θεωροΰμεν τήν γενεάν τών Άτθίδων μας άδιόβθω- 
τον· δέν είναι πλέον γυναίκες· είναι ή κοσμήματα ή Ευ
μενίδες.

ΊΙ είκών είς τά «’Ολύμπια».
Έκ τών δύο βουλευτών Τζιβανοπούλων ό είς, ό υπουρ

γικός νομίζομεν.
Παριστάνετο ό «I» ίουτ:. Καί έτελείωσεν. Έξήλθον 

σχεδόν ολοι οϊ θεαταί.
"Εμενε μόνος ό Τσιβανόπουλος, οστις διήνυε τό πέμ

πτο» στάδιον τοΰ ύπνου του, δσαι δηλαδή καί αί πρά
ξεις τοΰ «3*ά«»υστ.

Έδέησε νά μεσολάβηση ή λεπίς ενός κλητήρας, διά νά 
άποτελειώση είς τήν κλίνην του δ,τι ήρχισεν είς τό θέα- 
τοον.

Ωστε δέν θέλουν μόνον οί παϊδες συμάζωμα δι’ αστυ
νομικών κλητήρων, άλλά καί οί παλίμπαιδες.

Άνεκαλύΐιθη ύπό τόΰ άγβύπνου Διευθυντού τοΰ Τ*/υ-

Siin.lv ς -,τ : ·Λ1>··..* ·ί .· . ; r ■»- »ρομειου οτι έμπορος τις έκ τών τή; πρωτευουσης ε- 
λάιΖβίνε ταΐς δ α ν τ έ λ άΊ ς του είς μικρά πακέτα μέ 
διαφόρου; διευθύνσεις διά τοϋ Ταχυδρομείου άντί δειγ
μάτων. Κα ί άπέφευγεν ούτω νά πληρόνη τά τελώνειακά. 
Ανακαλυφθείς καί παραπεμφθεϊς είς τον τελώνην έπλή 

ρωσε τέλος ίί^ Ο δραχμά;, τάς όποιας θά έχανε τό πτω
χόν δημόσιον. ΙΙροτρέπομεν άλλους εμπόρους νά φέρουν 
καί μεταξωτά άπό τό ταχυδρ.ομεΐόν. Δέν καταλαμβάνομεν 
όμως διατί, άφοΰ έφωράθή καταχρώμενος νά,μή πληρώση
διπλουν," άλλά άπλοΰν τέλος ;

ϊιΥτποj ΙίϊΐΕίμι ν,ν i-‘ir ' " ·- “
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Τή αύτή ήμέρικ έξέπεμπον .είς θάνατον στρατιώται μέν 
ένα δραπέτην έκ τών πολιτικών φυλακών Τριγγέτα, χω
ροφύλακες δέ ένα λειποτάκτην 40 καθ ένός.’Δίκα ώρμησαν 
κατά τοΰ πρώτου, διότι φαίνεται οί γενναίοι γνωρίζοντες 
οτι τό θΰμά των ήτον οφειλέτης καί δτι 0λοτ οί οφείλεται 
συνήθως έκ τής πείνας είναι αδύνατοι, ενόμισαν επαρκείς 
τάς δυνάμεις των καί τόν άπετελιίωσχν, μετ’ ολίγον δέ, 
κατά τάς προφητικά; προρρήσεις τών γενναίων,έξέπνευσεν. 
Αλλ ή γενναία χωροφυλακή είχε νά κάμη μέ στρατιώτην 
λειποτάκτην, έχοντα έπομένως δυνάμεις τετραπλάσιας 
τών τοΰ οφειλέτου. Καί έπειδή τό τέσσαρα έπί δέκα σα
ράντα, τοσάριθμοι χωροφύλακες έξήλθον πρός καταδίωξιν 
τοΰ ένός, Καί δταν τόν συνέλαβον, καί.οί τεσσαράκοντα, 
κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ κ. Δ. Ζαφειροπούλου,ηρχισαν νά 
π α λ α ί ω σ ι μετ αύτοϋ, καί άλλοι μέη διά τών κοντα
κίων, άλλοι διά γυμνών ξιφών, άλλοι διά τών κολεών, οί 
δέ καί διά γρόνθων τόν έφεραν μισοτελειωμένον εί; τόν 
στρατώνα τής χωροφυλακής. Έκεϊ δέ, βεβαίως ύπό τήν 
κρυφήν χαράν μοιράρχων, άντιμοιράρχων, ενωμοταρχών 
πεπολιτισμενων καί πτυχιούχων, τοΰ άπετελείωσαν τόν 
λογαριασμόν τής σαρκός καί τόΰ α'ίματος.

Αύτά δέν τελοΰνται ούτε ύπό Βαλτινόν, ούτε ύπό Εβί
βαν, άλλ’ ύπό πολιτικόν υπουργόν τών Στρατιωτικών, 
καθ' ήν ώραν όμιλεΐ ούτος άπό τοΰ βήματος περί π ο ο σ
ε γ γ ί σ ε ω ς τ ή ς σ τ ι γ μ ή ς τής έ ν ε ρ γ ε ί α ς καί 
προσκαλεΐ τήν νεολαίαν τής πατρίδος νά τρέξη πάλιν καί 
νά παραδοθή είς τά κοντάκια τών χωροφυλάκων καί τά 
ραπίσματα τών ύπαξίωρίάτικών καί αξιωματικών. Καί 
δέν πάνε καλλίτερα νά ταχθώσιν ύπό τον "Αραμπή βέην 
έν Αίγύπτφ, νά υπηρετήσουν τήν άνάστασι» τών Φελλά- 
χων, παρά νά περιμένουν άνάστασιν νεκρών άπό 
τόν κ. Τρικούπην, άφοΰ σκοτωθούν άπό τού; χωροφύλα
κας του.

Κύριε Τρικούπη εφόνευσες άνθρωπον. Καί 
τόν έφόνευσε; δίς! 'Άπαξ, διότι είχες τήν δύναμιν ώς ό 
μάλλον πεπολιτισμένος, τών πολιτευόμενων νά κατάρ
γηση τόν περί προσωπικής κρατήσεως νόμου,άφοΰ τόν έ
χουν κατηργημ.ένον τά πλεΐστα τών πεπολιτισμενων κρα
τών. Καί δίς τόν έφόνευσε;—τήν φοράν αύτήν τελειωτι
κός—έπιτρέπων είς τά όργανά σου νά φονεύουν πολίτας. 
Καί άν δέν άπέθανεν άκόμη ό ύπό σαράντα χωροφυλάκων 
δασείς, θ' άποθάνη βεβαίως άργά ή όγλίγωρα ή θά πτύση 
αίμα ή Οά μείνη άκρωτηριασμένο;. Ώστε κύριε πρωθυ

πουργέ, πήγαινε νά πλύνης τάς χεΐράς σου·, στάζουν 
αε]Χ·κ πολετώ/.

Είσαι λοιπόν καί σύ προσωπιδοφόρος πολιτικός* μάς 
όμιλεΐ; οτι κυβερνάς τόν· τόπον, ένώ μάς κυβερνούν τά 
άτιμα πλάσματά σου, τά μαζώματα τών κάτεργων, τά 
όποια διά τοΰ νόμου σου έταξες χωροφύλακας. Μάς όμι- 
λεϊς περί συστήματος, καί έπειτα .συνδυάζεις δύο πράγ
ματα τά όποια δέν συνδυάζονται, σύνταγμα καί χωροφυ
λακήν. Έν έκ τών δύο έπί τέλους πρέπει νά κρατήση: 
ή κάτω τό Σύνταγμα ή κάτω ή χωροφυλακή. Άλλά σύ 
φαίνεται στέργει; μέν τό Σύνταγμα διά νά είσαι πρωθυ
πουργός, στέργείς δε καί τήν χωροφυλακήν διά νά σκο- 
τόνης άπό καιρού είς καιρόν μερικούς πολι'τα;·

Τό χαρτοφυλάκιον τοΰ ύπουργείου τών Στρατιωτικών 
ολισθαίνει άπό τάς χεΐράς σου, Έάν έμελλες νά τό κρά
τησης δπως τό έκράτει ό Βαλτινός ή ό ΙΙετιμεζάς ή ό 
Μαυρομιχάλης, έντροπή ! Αύτοί τούλάχιστόν έχουν τάς 
ιδέας τής στρατοκρατίας· αύτά τά πράγματα, ξύλο, φό
νοι, πληγαί, σαράντα καθ’ ενός, ογδόντα κατά μισοΰ, τά 
έχουν διά μικρά πράγματα, διά χωρατά, διά παλληκα- 
ρΐαΐς, δια νά γελούν.

Τιμιώτατα Οά πράξης, έάν τό χαρτοφυλάκιον, ό’περ σέ 
καταισχύνει, τό έμπιστευθής είς ένα χωροφύλακα, σέ κα
νένα μάλιστα Αράπη χωροφύλακα, διότι καί Άράπιδες 
κατέταξες εις τό έντιμον αύτό σώμα, καί άφοΰ οί Άρά
πιδες απεδείχθησαν ότι είναι οϊ καλλίτεροι σφαγείς. Μά
λιστα, Λνάδειξε ύπουργόν τον άχρϊιέστερον έξ όλων τών 
χωροφυλάκων. Ο νέος συνάδελφος θά σά; κάμη είς δλους 
τιμήν.

Jf 2·».’.· Λ ·.■· ■ · ·

ΝΥΚΤΕΣ

Γί νύκτες είναι τούταις έδώ πέρα! 
άκου γράν κάσες, φλάουτα, βιολιά, 
άκου ρωμάντσες, έρωτες, φιλιά, 
άκου ζουρνάδες, τούμπανα, φλογέρα ’ 
Γαυγίζουνε αδέσποτα σκυλιά, 
άρχίζουν τό Κ ο υ ά ξ κΓ οΐ βαθρακο·, 
καί γάδαρος τενόρος παρεκεϊ 
με τή φωνή του σχίζει τόν άέρα.

Στά Αντρα τών Νυμφών, ’στους Ιίοσειδώνες, 
παντοΰ τραγούδι, μέθη, σαμπαί .... 
νομίζεις πώ; κουνούν άπ’ τή βοή 
καί τοΰ Διος ή έρημαις κολώναις.
Τί κίνησις, τί κέφι, τί ζωή !
Ι’ουκέταις εί; τοΰ Τσόχα καί σκηναϊς, 
ορχήστραι; τοΰ Λαμπρούνια καί φωναΐς, 
βαρύτονοι, τενόροι, πριμαδόνες.

Άκου έδώ : 9Αμ.έσωω&>ς ... πιτσούνια J 
άκου έκεϊ: καφφέ βαρύ γλυκό!
Τί άμαξες, τί κάρρα τί κακό ! 
μά καί τί σκόνη μέσα στά ρουθούνια.

Ώ .’ θέαμα αλήθεια μαγικό!
Γιά άκου : πέγκε τέγζε . . <·>! νά ! νά ! 
κΓ ό ίπποσιδηρόδρομος περν£ 
μέ σφύριγμα, μέ κρότο, μέ κουδούνια.
• » ■
Κλαϊνε μωρά παιδιά μέ παρκμάναις, 
ή Πλάκα δλη βγαίνει ’στή δροσιά, 
βλαστήμια, κλάψα, μάλλωμα, βρισιά, 
ξεφωνητό καί θούριοι παιάνες !
Μά μές’ σ αυτή τήν κοσμοχαλασιά 
δέν λείπει άλλο τίποτα θαρρώ, 
παρά ν αρχίσουν μ’ ήχο σοβαρό 
κι ολαις μαζί ή Ρούσσικαις καμπάναις.

SotlUi.

ΑΙ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΠ ΣΦΑΓΑΙ

( Ιΐκ σημειώσεων έπιβατών).

Δύο δρόμοους κυρίως τής Αλεξάνδρειάς αί σφαγαίέχρα- 
νον μέ τό αίμα Εύρωπαίων καί κατά τά ήμισυ ‘Ελλή
νων. Τήν όδόν Καλό γραιών καί τήν ό δ ό ν Ζ α π- 
τ ί α ς, (ήτοι άστυνομίας.) ΊΙ πρώτη όδός είναι μάλλον 
ευρωπαϊκόν κέντρον καί συνέχεται μέ τήν μεγάλην πλα
τείαν II οοξένων (Piazza tlei Consoli). Κατά τινας 
τό σύνθημα έδόθη έκ τής πρώτης όδοΰ, ήκολούθησε δέ ή 
δευτέρα· κατ’ άλλου; ταύτοχρόνως ήρχισεν ή προσβολή 
τών Ευρωπαίων καί είς τά δύο αύτά σημεία.

Τό έπεισόδιον τής ρήξεως μεταξύ Μελιταίου καί ονη
λάτου ’Άραβος, τοΰ μέν δίδοντος 5 γρόσια, τήν συνήθη 
τιμήν, τοΰ δέ ζητούντο; δεκαπέντε, φαίνεται νά έχρησί- 
μευσεν ώς άπλή άφορμή. Τό δέ κίνημα ήτο βεβαιότατα 
προεσχεδιασμένον. Διότι διά μιά- έφάνησαν είς τάς δύο 
αύτάς οδούς χίλια περίπου ρόπαλα είς χεϊρας τών Αρά
βων, ρόπαλα τά όποϊα έφαίνοντο διά χειρός ξυλουργού 
καινουργή κατασκευασθέντα.

Άλλά τάς σφαγάς δέν τάς κατεπραξαν μόνον Ά ρα
π ά δ ε ς, άλλά καί στρατιώται, δολίως μεσολαβοΰντες. 
Ένψ οι πρώτοι ήρχιζον δέκα περίπου καθ’ ένός εύρωπαίου, 
ώς οί ήμέτεροι στρατιώται καθ’ ένός Έλληνος καί οί ή- 
μέτεροι χωροφύλακες καθ’ ένός στρατιώτου Έλληνος, οί 
στρατιώται δήθεν παρενέβαινον διά νά μεσολαβήσουν καί 
ή τόν έλόγχιζον εν τη μεσολαβήσει έκείνη μέ τρόπον 
ή τόν ώδήγουν είς τήν Ζαπτίαν, είς τό Κρατητήριον τού 
κ. Κοσσονάκου τής Αλεξάνδρειάς καί έκεϊ τόν έκράτουν 
μΐά γιά πάντα.

Τόν κ. ’Ραγκαβήν προσέβαλον οί ροπαλοφόροι είς τήν 
Πλατείαν τώνΓΙρ ο ξ έ ν ω ν, όπου μετέβη ώ; άν
θρωπο; τοΰ καθήκοντος νά ’δη τά συμβαίνοντα. Θά τόν 
άπετελείωναν δέ, έάν δέν τφ έχρησίμευεν ή έλληνική ώκυ- 
ποδία του.

Είς τήν πλατείαν αύτήν έσυραν οί Άραβες πτώματα 
Εύρωπαίων, δεμένα μέ σχοινιά καί τά περιέφερον ποός 
εμπαιγμόν. Καί έπειτα ήρχισε ή διαρπαγή τών κατα
στημάτων, ό’που δέν ά'φισαν ούτε καρφίτσα.

Εύτυχώς δέν διέρρηξαν καί τάς θύρας τών οικιών* τούς 
έν τοΐς παραθύροις μόνον ήπείλουν χειρονομιών καί
άγρίων κραυγών δτι θά τούς σφάξουν.

Siin.lv


8 Μ II ΧΑΝΕΣΑΙ

Τό κακόν παρετάθη άπό τή; 3 1 )2 μ. μ. άχρι τής 6 
εσπερινής ώρας, δτε παρενέβη ή άστυνομία [λέ τά σωστά 
της. Ούχ ήττον φόνοι έξηκολούθουν άχρι τής 8η;.

Οί έντός τής άστυνομίας φονευΘέντε; έρρίπτοντο είς 
τόν άπενανπ αύτής κείμενον Λουτρώνα (χ α μ ά μ ι). 
Έκεϊ είχε καταφύγει μετά δύο Τούρκων καί είς Κρής 
χριστιανός, έκληφθεϊς καί αύτός ώς ’Οθωμανός. Ο Κρής 
ούτος, άοικόμενος ένταΰθα διά τοϋ αυστριακού Έστί α, 
παρέστη αύτοπτης μάρτυς πολλών αίματηρών σκηνών. 
Ούτος είδε πτώματα τά όποια δέν ήσαν αποτελειωμένα 
διά ροπάλων, άλλά άλλα μέν λογχισμένα, άλλα πάλιν 
κομμένα τήν κεφαλήν διά σπάθης. Όσοι φυλακισμένοι 
Εύρωπαϊοι εύρέθησαν έντός τή; άστυνομία; ύπό κράτησιν 
έφονεύθησαν ! Ελλην μέ τέσσαρα τέκνα έπιστρέφων έκ 
τής έπισκέψεως τών πλοίων έσφάγη αύτός καί τά τέκνα 
του. Μία οικογένεια Σύρων άπό δεκατέσσαρα πρόσωπα 
έπεσαν δλα θύματα έξω τής Ζαπτίας. Ό αρχιμηχανικός 
πολεμικού γαλλικού κατεκρεουργήθη διά σπάθης. Τόν 
συνώδευε καϊ είς ωραιότατος, δόκιμος, ώ; φαίνεται, γαν
τοφορών· ούτος ήρχισε νά ίκετεύη στρατιώτην νά τοΰ 
φεισθή τήν ζωήν. Τόν πήρε πλησίον του ό αΐγύπτιος, ά
φοΰ τόν διαβεβαίωσεν δτι δέν Οά τόν πειράξη καϊ κατόρ
θωσε νά θέση τό τουφέκι του κάτωθεν τοϋ κροτάφου τού 
νέου, μέ τρόπον δέ κατεβίβασε τήν σκανδάλην καϊ 
τοϋ έτίναξε τά μυαλά.

Εις τήν 8ην εσπερινήν ώραν όμουχάφης τής πό
λεως (είδος νομάρχου) μετά τού αστυνόμου διέταξαν τήν 
εκφοράν τών πνευμάτων, τά όποια έφόρτωσαν έπϊ κλει
στών κάρρων. Έλεγον δέ δτι είναι δλοι 115* τά πλεΐστα 
τά είχον, ώς εϊπομεν, έρριμμένα εις τό λουτρόν. Εις τό 
νοσοκομεΐον έ παρουσίασαν ολίγα μόνον πτώματα, έξ ών 
44 Ελλήνων, καμπό.σων Εύρωπαίων καί τεσσάρων αρα
κάδων.

"Οσοι εύρέθησαν οπλισμένοι, έσώθησαν. Οί άραπάδες 
άμα έβλεπον ρεβόλβερ, έτρέποντο εις φυγήν.

Τήν ήμέραν καθ’ ήν άνεχώρει τό αυστριακόν «Έστί»», 
είδε τά αγγλικά δτι είχον μεσιστιον τήν σημαίαν εις ση
μείου πένθους. Έγνώσθη δέ δτι είχε φονευθή ανώτερος 
αξιωματικός.

’Εν γένει ή Αίγυπτος ολη διετέλει ύπό τήν μονοκρα
τορίαν τού ’’Αραμπή· ούτε ύπουργεϊον ύφίσταται, οδτε 
ό άντιβασιλεύς. II διοίκησις τών βακουφίων τώ ένεπιστεύ- 
θη ίιΟΟ,ΟΟί) λίρας. Ο αιγυπτιακός στρατός άνέρχεται εις 
30κισχιλίους άνδρας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ I ΑΙ όιά τούς έντός ολίγου έκδιδο- 
μένους Αύο Τόμους ποιημάτων ταΟ ζ. Χουρή, 
έγγράφονται, προπληρόνοντες καϊ μή, έν τοΐς γραφείοις 
τού Λ,ίώνος, τής Έφημερέοος, Λΐέχς Έφηιεερί- 
δο?, Λίέων ΊΠεών, Ι*κμπχγχ καϊ ΛΙή Χ,χνεσνς.

IIΑ ΤΑΣ ΚΪΡΙΑΣ “Τ 4 ’ψΧ ’
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΚΡΕΜΑ

(Creme Imverairige)

Τού βραβευμένου άρωματικού Charles Ε a y. Κατα- 
βτρέφει δλας τάς πάνας τοϋ προσώπου, δλας τάς έκ τή; 
μακράς χρήσεως τοΰ β ι ν έ γ ρ κηλίδας, δλας τάς έκ τοΰ 
ήλίου ή έκ τών λουτρών τής θαλάσσης έπιδρυμάς έπϊ τού 
προσώπου καί διατηρεί τήν έπιδερμίδζ είς τήν φυσικήν 
αύτής λευκότητα.
αρομ,ηϋευΟήτε έκ τού κεντρικού χρωματοπωλείου 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΓΩΡΙΆΝΤΑ 
(ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ, κάτωθεν τής Μεγάλης Οικίας ΜΕΝΑ)

eumn μημ mm
=ϊϊαρά. τχϊς στήλχις τοΰ 'Ολυμπίου Αιός-=

ΤΙΜΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ :
Είσητήριον λουτρού ....... λεπτά, -40
Ενδύματα (ποδήρης έσθής, περισκελίς, χει-

ρόμακτρον...........................................» 20

Τά μικρότερα τών Ο έτών πχιΤϊίχ γίνονται δεκτά 
δωρεάν, όταν συνοδεύωνται ύπό τών οικείων.

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΪΛΠΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 1ΊΑΛΛ1Ι και ΚΟΤΖΙΑ 

Έπϊ τής ΌΠοΰ ΊΒρμοΰ

Τα ΩιΆΙΟΤΕΡΑ EiusKEIITIII’IA χαλκογραφημένα,ώς καϊ 
άλλα βτεγμοχέως εκτυποώμενχ είς τό χαρτοπωλεϊον

ΠΑΛΛΙΙ και ΚΟΤΖΙΑ.• J. . '- <«ί
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ παντός είδους καϊ επικεφαλίδες ειιι- 

Σ'ΓΟΑΙΙΝ όλων τών χρωμάτων καϊ σχημάτων είς τό χαρ
τοπωλείου ΠΑΛΛΙΙ και ΚΟΤΖΙΑ.

ΜΟΝΗ ΛΙΙΟΘΗΚΙΙ τών μοναδικών κατάστιχων τού 
εμπορίου τού σπουδαίου καταστήματος Ειπεκ cl Kkis- 

Ciie τού Αννοβέρου είς τό ^εχρτοπωλεΤον
ΙΙΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ.

ΛΛΙΙΘΙΝΟΝ ΣΠΆΡΟΧΑΡΤΟΝ ΖΟΕ τού γαλλι
κού οίκου Jean BaiidoU πωλείται χονδοικώς καϊ λιανι- 

•κώς είς τό χχρτοπωλεΓον
ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ.

ΟΙΝΟΙ OlliOSOIlOY ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΑΤΟΙ ΑΙΑ ΘΕΡΙΝΗΝ ΕΠΟΧΗΝ.—ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ.—ΔΡΟΣΕΡΟΙ.—ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΥΣΙΝ. 

ΚΑΛΟΙ ΔΓ ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. — ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΙΙΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΙ ΟίΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, 
(«εντρεχή ΆποΟήχη, ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ άπένχντε του Ταχυδρομείου).


