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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΙΕΥβΥΝΤΗΧ

—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, ΟΛΟΣ ΜΟΥΣΏΝ, Άριθ. 4, απέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—■

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

Άφίκετο ροδόχρους, ώς αυγή εαρινή, γλυκύς, ώς ατ
τική νύξ, συμπαθής ώς άκτίς σελήνης μαρμαίρουσα έπι 
κύματος φαληρικού, δροσερός, ώς πνοή μπάτη, φρέσκος ώς 
αύρα πόντιας, ό προσφιλέστατος συνεργάτης μας κύριος 

Καμπάς δικηγόρος έν ’Αλεξάνδρειά.Καλώς μάς 
ήλθεν, ό τρυφερώτατος καί ποιητικότατος I* μας.
Καλώς μας ήλθε, διότι πολύ έδιψήσαμεν τό πνεύμα του
καί τό αίσθημά του.

Χ.αφκτέζομ.εν ένΟουαιωδώς τήν Άπιργίαν X

Κυρίως τήν απεργίαν τών εργατών τυπογράφων 
πρέπει νά έξετάσωμεν ώς σύμπτωμα κοινωνικόν προδιδον 
ζωήν, σφρίγος, αίμα. Είς τόπον όπου άπό πολλών ετών 
ούδεμία διαδήλωσίς ζωντανή έγένετο, ή άπεργία είναι 
ευχάριστος έμφάνισις έξεγέρσεως τών εργατικών τάξεων 
«κ ζωώδους λήθαργου, εύελπις άποτίναξις ύπό τοΰ αλη
θούς εργάτου λαού χαυνώσεως απελπιστικής. Καί ώς 
τοιαύτην τήν χειροκροτούμεν.

Λυπούμεθα όμως οτι ή συνέλευσις αύτών ήνέχθη ν’άκού- 
ση, έψιμυθιωμένας μέ ψευδή ένθουσιασμόν, παρακελεύ- 
σετς κίναιδων καί προαγωγών, ξένων όλως πρός αύτούς 
καί ούδεμίαν θέσιν έχόντων έν συνελεύσει τερ-έων κρ- 
γβετών, ώς στερουμένων άμφοτέρων τών Ιδιοτήτων τών 
έκεϊ συνελθόντων, ο’ίτινες ώφειλον νά σ.τάσουκ τά μαντύα 
‘Κχντός ψευδοδημοκόπου δυναμένου νά μεταδώση μόλυσμα 
«ΐϊαίσιον καί διά τοΰ λόγου άκόμη.

Ή άπεργ ία όμως πάντοτε διαμένει πράξις ώραία. Καί 
ά<π«ζόμ«θα εντελώς τήν ιδέαν τής ΛΪκγ Έγηιαρίδ^ς οτι

πρέπει αυτή νά γίνη άφορμή άδελφοποιήσεως τών εργα
τών. Πρέπει νά συστήσωσιν άΒκλφότι^τα τών εργα
τών τυπογράφων, εις ήν ούδείς [ΐη έργάτης τνπογρά- 
(ρος νά λάβη έστω καί πόρρωθεν μέρος. Καί νά φροντί
σουν νά καλλιτερεύση ή τύχη των συστηματικώς. Νά 
όρίσουν τάς ώρας καί τάς ήμέρας τής άναπαύσεώς των, 
τά ήμερομίσθια κατά τάξιν ίκανότητος, τόν κατώτατον 
τού ημερομισθίου ό’ρον, τήν άπαλλαγήν άπό τής σωμα- 
τεμπορείας, τήν εξασφάλισιν διαρκούς έργασίας, τήν πε- 
ριθαλψιν τών ανικάνων καί τόν τρόπον τής τηρήσεως 
πάντων τούτων.

Έν τή έξόχω εφημεριδοφάγοι χώρα ήμών ή άπεργία 
έπληξε τήν μάλλον εύαίσθητον πληγήν τών κηφήνων 
τών καφφενείων καί τών άριστοτεχνών τής λίμας. Εί
ναι ή πρώτη άκούσιος έφημερ’δογραφική άπεργία. ’Ακού
σιος διότι ύπήκουσε εις τήν άλλην τών έργατών. Καί 
εϊδομεν τούς νυσταλέους εκείνους έγκατοίκους τών καφ
φενείων, τούς ώς παράσιτον φυτόν προσκολλωμένους είς 
μίαν γωνίαν μέ Λα ταργι.ίέ οτό χίρι, βρίζε ό.ίίγο., τούς 
εϊδομεν τούς άποτροπαίους τούτους βρωμερούς νά ζη- 
τώσι διαρκώς βήγοντες χαρμιά εφημερίδα καί επειδή 
δέν εύρισκον τούς ήκούσαμεν έκφέροντας τήν ύψηλήν 
των γνώμην περί τής άπεργία; περί τού πώς, καί τί, καί 
τί θά γίνωμε !

’Εκτός τών αηδών τούτων ζωυφίων, οί μόνοι πάλιν 
δυσαρεστηθέντες ήταν οϊ μεγαλόσχημοι διευθυνταί καλι- 
μαρμάρων τυπογραφείων.

— Νά τά κλείσουμε, νά ίδούμεν πώς θά ζήσουν οί 
παληά.νθρωποι.

Ώς νά μή γνωρίζουν οτι έάν τά κλείσουν, αυτοί οί 
παληάνθρωποι θά ζήσουν άπό τάς σάρκας των, τάς δια- 
τρεφομένας έν άβρότητι έκ τού ίδρώτος τών παληανθρώ- 
πων αύτών, είς τούς όποιους δίδουν ένα καρβέλι ψωμί
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ένώ αύτοί κερδίζουν παχείας χιλιάδας στραγγίζοντες 
τό αίμα καί τήν ύγείαν τών άθλίως άμειβομένων ατυ
χών έργατών. Ιδού δτι είς τήν απεργίαν έφάνη καί μία 
βρωμερά κηλίς προδίδουσα ολην τήν έβραίϊκην πλεονε
ξίαν, μέ τήν οποίαν εποτίσθη ή νέα "Ελλάςβ

Είς τήν άποτροπαίαν συνέλευσιν τών καταστηματαρ
χών, οί μόνοι ύποστηρίξαντες τά δίκαια τών έργατών. 
ήσαν οί συνέταιροι τοΰ τυπογραφείου τοΰ .Vf’Ziorroc, 
έν ω έκτυποΰται τό Μή Χ,άυεβαε, τυπογραφείου μέ; 
καθαρώς κοινωνιστικόν οργανισμόν, μέ έργάτας διευθυν- 
τάς. Αυτοί φαίνεται ήσαν έκεϊ οί μόνοι έκ τοΰ άληθοΰς 
λαοΰ, τοΰ εργάτου λαοΰ, καί διά τοΰτο ύπερήσπισαν τόν 
έπιβουλευόμενον αδελφόν των. “Εχουν καί αύτοί, κκ. με
γαλόσχημοι, τυπογραφεϊον, άλλά πονούν τόν έργάτην, 
διότι πάσχουν ώς έργάται καί αύτοί. Διά τοΰτο συν»- 
πέγραψαν και μετά τών έργατών καί έκ τών πρώτων ηύ- 
ξησαν τά ήμερομίσθια. Οί διευθυνταί τοΰ τυπογραφείου 
τοΰ ΜόΛΛοχτος είναι τό μόνον ένωτικόν σημεϊον μεταξύ 
έργατών θυμάτων καί καταστηματαρχών θηρίων. Άλλ' 
είναι μόνον έργάτας.

Τούς διευθυντάς τοΰ Mi.lJcrroc οφείλουν νά τούς μι- 
μηθώσι καί άλλοι φιλόπονοι έργάται. Είναι πολύ εϋκο- 
λον νά γίνουν έργοστασιάρχαι όσοι κέκτηνται τό κατά 
τόν μέγαν Σμίθ αρχέτυπον κεφάλαιον τήν φιλοπονίχν 
“Ας ενώσουν λοιπόν τάς έργατικάς των δυνάμεις διά νά 
απαλλαγώσι τοΰ αχρείου ζυγού τών καταστηματαρχών. 
Συνεταιρισμός φιλοπονίας σημαίνει συναιτεοισμόν τών 
δραστηριωτέρων κεφαλαίων.

Εΐδομεν ανθρώπους καλλιτέχνας άναπνέοντας έλευθέ
ρως οτι άπηλλάγησαν μίαν ήμέραν τής έφημεριδοκινή- 
«εως. Και έζετιμήσαμεν δλην τήν βαθύτητα τής ηδονής 
ήν ήσθάνοντο. Καί έπείσθημεν δτι πρέπει άπαξ τής έβδο
μάδος νά σταματά ή κενόσπουδος αϋτη κίνησις.

Καί δμως τά καταστήματα Κορόμηλά, ώς έάν έσπευ- 
■όον νά προλάβωσι δυστύχημά τι τής πόλεως μέγα,έσπευ- 
σαν νά έκδώσουν ένα πατσαβουράκι, ένώ δέν έκδίδουν 
εφημερίδα, ενω δέν είναι δουλειά δική τους ή εφημερι- 
δογραφία. Καί άπετείνοντο πρός τό κοινόν μέ στόμφον 
καί ύφος άνδρός φιλοπόλιδος, δστις βλέπων τήν πόλιν 
πάσχουσαν έκ λειψυδρίας, δωρεάν παρέδωκεν είς χρήσιν 
τών συμπολιτών του τάς πλήρεις ϋδατος δεξαμενάς του, 
ή βλέπων τόν λιμόν μαστίζοντα τήν χώραν διένειμε τάς 
«ποθηκας του των σιτηρών καί τά ποίμνιά του ποός κοι
νόν χορτασμόν. 'Ηθέλησε δηλαδή ό κ. Λάμπρος Κορο- 
μηλάς να μάς πωλήσνι ως ευεργεσίαν έζοχον,μίαν άπλου- 
στάτην π«ντ*ρολογέχν.

Ο μόνος έκ τών διευθυντών εφημερίδων, δστις ούδ’ 
έταράχθη κάν έκ τής άπεργίας, ήτον ό κ. Βαμπάς. Κα- 
τέ6η εις Φάληρον καί άνέπνευσεν ηδονικότατα καθαρόν

άέρα. Καί δταν έπιστρέψας περί μεσονύκτιον έμαθεν δτε 
οι έργάται έπεοιπόλουν έξωθεν τών τυπογραφείων, άτινα 
ύπώπτευον ώς δυνάμενα νά έργασθώσιν, ήρώτησεν άφε- 
λέστατα :

— Καθόλου δεν έσκέφθησαν νά παραφυλάξουν τήν 
«Στοάν ;»

Μάς έκάκιωσεν ολίγον ό πολύτιμος ήμών φίλος κ. Φι
λοποίμην Παρασκευαίδης διά τήν σκιαγραφίαν του. Καί 
επειδή τό κάκιωμά του διαρκεϊ, παρακαλοΰμεν τούς άνα- 
γνώστας μας ν’ άφαιρέσουν έπί τοΰ παρόντος άπό τά 
φωτεινά μέρη τής είκόνος του τήν άάεξ«κακ/α>·, θά τοϊς 
άναγγείλωμεν δέ πότε πρέπει νά τήν προσθέσουν καί πά
λιν.

Μεταξύ τών παραδόξων καπέλλων τής εβδομάδας κα- 
ταλεκτέον καί τοΰ έξοχωτάτου κ. Άνδρέου φόν Κουιχα- 
νοόδη τό ώσεί σεχτεφέχιο, χρώμα έχον σακχάρεω; στίλ- 
βον έκ τοΰ άπαλοΰ χνοΰ καί άπαστράπτον ύπό τοΰ 
ήλίου τάς άκτίνας. Τό περιάγει ώς φεχ.Ιάιιαχ τοΰ πιλο
ποιείου Λευκαδίτου.

Μάς λέγουν δτι τούς μάρτυρας τής κατηγορίας κα- 
τορθών ν’ άποκρύπτη πάντοτε ό νέος Σκουζές κατά τήν 
δίκην του έπιτυγχάνει τήν άναβολήν. Καί κάμνει τοΰτο 
καραδοκών έκάστοτε εΰνουν δικαστήριον, οπερ ν’ άποδε- 
χθή τάς γελοίας ενστάσεις του, άς πάντοτε προβάλλει 
καί πάντοτε βλέπει άπορριπτομένας. Πρέπει τέλος πάν
των νά δοθή Sv πέρας είς τήν σκανδαλώδη ταύτην ύπό- 
θεσιν. Νά γίνουν τά πρακτικά ταχέως, νά προσδιορισθή 
ή δίκη ταχύτερον καί νά προσαχθώσι βιαίως οί μάρτυ
ρες. “Εχομεν πεποίθησιν δτι ό κ. Δουκάκης θέλει ένερ- 
γήσει είλικρινώς καί δραστηρίως ώς πάντοτε, ό δέ κ. 
Ράλλης θά διατάξν) τά λοιπά όργανα νά ήναι δραστη- 
ριώτερα καί ήσσον εύμάλακτα. Άπό τόν ίπποτικώτα- 
τιν υπουργόν κ. Ράλλην δικαίως άναμένομεν τήν εισα
γωγήν τής άκαμψίας είς τήν δικαιοσύνην.

Τί έζήτει ό Καζάζης είς τήν ’Αλεξάνδρειαν ; Ποϊος 
ήτον ό σκοπός τοΰ μυστηριώδους αύτοΰ ταξειδίου είς τήν 
μυστηριώδη χώραν τής Σφιγγός ;

Όλοι αύτό έρωτοΰν καί κανείς δέν σκέπτεται δτι · 
Καζάζης είνε τμηματάρχης τής στατιστικής, δτι χάριν 
τής έξακριβώσεως τοΰ μέλλοντος πληθυσμού τής 'Ελλά
δος έπρεπε νά είξεύρ-ρ είς ποίαν κατάστασιν εύρίσκετο 
κατά τήν έλευσίν των ή έγκυμοσύνη τών αλεξανδρινών 
γυναικών, όπως δυνηθή νά όρίσγι κατόπιν στατιστικώς, 
δταν ελθγι τό κέφι τοΰ Άραμπή καί άναχωρήσουν, άν 
περισσότερα άλεξανδρινόπουλα άφήκαν έδώ οι άλεξαν- 
δρινοί ή περισσότερα ελληνόπουλα έπήραν μαζί των αί 
άλεξανδριναί.

Ή Βουλή άδειασε σάν σπήτι,τοΰ οποίου οί νοικατόροι 
σηκώθηκαν κ’ έφυγαν μή ύποφέροντες τήν ζέστην. Τόσους 
μήνας τόρα θά μείνη άδεια· άλλ’ άφ’ ού δέν εύρίσκεται 
κανένα χέρι νά κόλληση είς τήν θύραν της «Σπήτι δι’i-

■νοίκιον, διά νά τήν ύπενοικιάσωμεν έως τότε, δέν βά
ζομε τάχα έντός αύτής μερικούς πρόσφυγας Αλεξανδρι
νούς; δέν είνε καί αύτοί αντιπρόσωποι τοΰ έθνους, άφ’ου 
«αντιπροσωπεύουν τον 'Ελληνισμόν έν τψ μέσφ τών Φελ- 
λάχων;

Καί τόρα ταξείδια, ύποδοχαί, συγκινήσεις, έναγκα- 
λισιχοί καί τά λοιπά. Οί έκλεκτοί τοΰ έθνους επιστρέφουν 
είς τάς έπαρχίας των φέροντες είς τούς σάκκους των τά 
λείψανα τών δύο χιλιάδων δραχμών τής έφετεινής βου
λευτικής έσοδείας,παύσεις καί διορισμούς,ύποσχέσεις καί 
•ωπείας. Δέν είξεύρομεν άν έντός τού σάκκου των φέρουν 
καί τήν συνείδησιν οτι έξετέλεσαν δπως έπρεπε τό κα- 
βήκόν των άνευ ιδιοτέλειας καί όπισθοβουλίας’ άς σκα
λίσουν είς τόν πάτον αύτοΰ τοΰ σάκκου,νά ίδοΰμεν άν θά 
τήν εύροΰν καί αύτήν τήν συνείδησιν’ άς σκαλίσουν.

Όπου ή Κιαραμόντη τραγουδούσε, δπου ή Κιαρα- 
μόντη άνέτελλεν ώς ονειρον καί έδυεν ώς ανατολή, δπου 
ή Συριανή νεολαία έσπάραττεν, δπου αί Συριαναί καλλο
ναί έζηλοφθό*ουν, όπου ή /Γίδα έκαρατομεϊτο, δπου ό 
Φάονστ έτουφεκίζετο, οπού ό αστυνόμος Μπουκλάκος πε- 
ριέφερεν όξύ τό ύπογένειόν του, έκεϊ, είς τό κομψόν εύάε- 
ρον τής Σύοου θέατρον έπλημμύρησεν ένα κανάλι τοΰ 
Νείλου καί έχυσεν έκεΐ είς τήν Πλατείαν, τά θεωρεία, 
τά ύπερώα, τήν σκηνήν, τά παρασκήνια, τάς εστίας, τό 
καφενεΐον, τής σκάλαις, αλεξανδρινούς πρόσφυγας, πάσης 
ασχήμιας. Τό καΰμένο τό θέατρον παίρνει καί δλον αύτό 
τό πλήθος διά κο//.τάρσοιισ καί χόρο καμμιάς τερατώδους 
παραστάσεως, προσέχει ν’ άκούση άσμα, μουσικήν, καί 
έναυλίζεται κλαυθμηρισμούς, μαλώματα, φαγοπότι καί
ύπνον. Τό καΰμένο τό θέατρο τής Σύρου. Δέεσθε ύπέρ 

* - ’αυτου .

Άνεχώρησεν ό κ. Χουτόπουλος διά τήν Ευρώπην. 
Τοΰτο μόνον θά ήρκει’ διότι άμέσως έφαντάσθητε δλας 
τάς βιτοίνας του νά σάς καρφώνουν έξωθεν αύτών διά 
ν’ άποθαυμάζητε δλα έκεΐνα τά χαριέστατα objets d'art, 
άτινα γνωρίζει ό κ. Χουτόπουλος ν’ άποκομίζη έξ Εύρώ
πης, στρατολογών τοΰτο είς Παρισίους, έκεΐνο είς Βιέν
νην, τό άλλο είς Βερολΐνον, τό άλλο είς Λονδΐνον, καί 
άποτελών συλλογάς γούστου παγκοσμίου. Άλλά τοΰτο 
δέν άρκεΐ. Πρέπει νά μάθητε δτι 6 κ. Χουτόπουλος συν- 
ταξειδεύει μετά τής κυρίας του καί επομένως θά εΰρητε 
καί ολίγον γυναικεΐον γούστο είς τόν πλούτον, Sv θά με
τάγγιση είς τό κατάστημά του, καί ολίγον νοιχοχνριό.

Διά τούς θέλοντας νά κάμουν εύθυμο, γρήγορο καί ποό 
•πάντων ήσυχο ταξείδι, χωρίς διόλου νά θαλασσοταρα- 
χθοΰν, συνιστώμεν έξ όλων τών άτμοπλοίων τής Εται
ρίας τό Ίόχιοχ ή 'Όχειοχ.

διότι είναι μικρόν, στενόν, δυσώδες καί 
καθά έσχάτως άνεγινώσκομεν ή ευθυμία γεννάται είς 
τούς στενούς δρόμους, είς τά μικρά σπήτία, είς τής πλη- 
χτικαΐ; γωνιαΐς.

Είς τήν ευθυμίαν συντελεί καί τό πρόγευμα, τό όποιον

κάμνεις άντί δυώμιση δραχμών. ’Ιδού τό περιεχόμενον ; 

Σαλατικά.
'Ε.ίγιαΐς σάπιαις—χά.ταρη Ρ.υχή— σαΛσιτσότο γαϊδούρι. 

Ίντράδες.
Μαχαρόχια νερόβραστα—Ραγχοϊι άπό τράγο ή σχύ.Ιο. 

Οίνοι.
Ξεϊδι Λευχόχ—Ρ.χΐύι μαύρο»·.

Καρποί.
Π ορτοχά.Ι,Ιισ. σφουγγάρια Καρχά&ου.

Καφές.
Νερό τής Μόχας.

Γρήγορου· αναχωρεί έκ Πειραιώς τήν 7ην π. μ.’ 
Φθάνει είς Σύρον τήν 8ην μ. μ. Ώρας δεκατρείς, φράγκα 
δεκαέξη. Όθεν καί ώνομάσθη τό Ίόχειοχ ή Sretor.

Κάρρο τοΟ γλυχοΟ vcpoO.

"ΙΙαυχον ώς υποδεικνύεται έκ τοΰ έξής δελτίου ύ
γείας, έκδοθέντος ύπό τοΰ ’Ιατρού Ίππεκακουάνα έντός 
τοϋ άτμοπλοίου.

«Έπιβάται τής πρώτης θέσεως σαράντα. “Εμετός τό
νοι σαρανταδύω Εχομεν δύο τό κρατούμενον. Ό εμετός 
άρχίζει άπό τήν πλατείαν Θεμιστοκλέους είς Πειραιά 
και έλαττοϋται είς τήν Πλατείαν τής Σύρου, πρό τοΰ 
Ξενοδοχείου τής ΙΙύΛεως.

«Μετά τά αγκυροβόλημα, έπεθεώρησα δλους τοΰς ά
σθενεΐς, διά τόν φόβον αλεξανδρινών συμπτωμάτων. Τοΰς 
ήρώτων έγώ :

— Καλά, Κύριε; καλά, Κυρία ;
Καί μ' άπήντων έκεΐνοι :
— Τήν κακή σου καί τήν ψυχρή σου, Κύριε.
Καί τούς έλεγα έγώ :
— Εύχαριστώ, Kupte, εύχαριστώ, Κυρία.

Ίππεχκχουάνας

Ο ΒΟΚΑΚΙΟΣ ΕΝ ΦΑΛΗΡΩι.

Πώς ό Οοχάχεος έν Φαλήρω; Άνέζησε τάχα ό σκαν
δαλιάρης συγγραφεύς; Άνέζησεν ό ποιητικότατος γυναι- 
κοφίλης, ό άναπαραστήσας ήμίν έν διηγήσεσι γαργαλι- 
ζούσαις ολα τής έποχής του καί · τής φαντασίας του 
τά ερωτικά λαθρεμπόρια, ζωντανά, δροσερότατα, μέ πλο
κήν, μέ περιπετείας, μέ χάριν άμίμητον καί εύφυίαν 
θαυμαστήν;

Μάλιστα, άναγνώστρζά μου’ άνέζησε τή βοήθεια τών 
κωμωδοποιών κκ. Chivot καί Durci καί έπήδησεν έπί τής 
σκηνής ούχί μόνον γυναικοφίλης, άλλά γυνή τελεία, ά- 
δουσα διαρκώς μουσικήν πεταχτήν τοΰ κ. Franz de Jup- 
ρό. Άνέζησε, διότι οί δύο συγγραφείς εύφυώς έκέντησαν 
έπί κανεβά άσημάντου ύποθέσεως, ολας σχεδόν τοΰ 
Λεχαιψόρον τάς διηγήσεις καί περιπετείας, καί έπλή-
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φωσαν έζ αύτοΰ τρεις πράξεις χαριεστάτης opera eomi- 
cque, ήν έμελοποίησεν έπισης έπιτυχώς ό κ. de Juppe*.

Ώς ύπόθεσις ό Βοκάκιος, είναι τό Λεχαήμερο· αύτό 
τοΰ Βοκακίου, δν άνεβίβασκν έπί ττξς σκηνής, διά νά 
τό πλέξη καί τό παίξη μεθ’ όλης τής έποχής του έν Φλω
ρεντία αυτοπροσώπως. Καί τόν βλέπετε νεώτατον έκεϊ, 
εραστήν έφευρετικώτατον, μέ θύματα πολλά, προξενοΰντα 
τρόμον είς τούς συζύγους, μέ ένα έρωτα θερμότατον, πε
ριάγοντα ένα βλάκα πρίγκηπα, ούτινος έχει κατακτήσει 
την μνηστήν, τήν Φλωρεντινήν Βεατρίκην Φέρει άνά- 
στατον τήν Φλωρεντίαν, καί άρχίζων τά αθλα του άπό 
τήν περίφημον σκηνήν τοΰ cocu, battu et content, θρικμ- 
βεύων έν τή σκηνή τίς μα,γευμένης άχ.Ιαδιάς καί άπο- 
θεούμενος ώς ποιητής καί έραστής.

* *

Ώς μουσική είναι θελκτική, πεταχτή, μ,εθυστική καί 
οϋτω μόνον διά συντομωτάτου όρισμοΰ χαρακτηρίζεται :

Είναι όπερα γεμάτη βαλς, πόλκα καί φιλί.

Ως έκτέλεσις έπέτυχε τελείως. 'II κυρία Λασσάλ ήτο 
ό ά .. ήδοηχώτερος Βοκάκιος, δστις ήδύνατο νά ύπαρξη, 
ή κυρία Ζεοφροά ή τελειοτέρα ίρρωμέχη Βεατρίκη καί ή 
κυρία Jeanne Andr£e ή μάλλον σφριγώσα καί φρέσκα 
Φρίσκα.

ΜοιρένΟεαε:. Σεβασμιώτατε κ. Τενιχέ, τελειόνω 
έδώ αυτοστιγμεί, μέ τάς κυρίας καί μέ τά καλαμπούρια 
τίς έφευρέσεώς σου, διότι δέν σκοπεύω ούτε νά παρα· 
σταθώ ώς αύτοκτονών, ούτε νά μέ παραστήσης διά τών 
συνήθων έπικλ.ήσεών σου πρός τάς άστυνομικάς καί εί- 
σαγγελικάς άρχάς τοΰ κράτους ώς δολοφόνον τί,ς δεσποι 
νίδος ευφυΐας. Κλείει ή παρένθεσις.

Ό κ. Άρμάνδ έπαιζεν ώς θαυμάσιος ηλίθιος γυναίκας 
ό δέ κ. Βρουέτ ώς αμίμητος δυστυχής σύζυγος, ό ευπι
στότερος τών άπό τί,ς ΰπάρζεως τών κήπων άπατηθέν- 
των κηπουρών. Λυπούμεθα οτι θεωροϋμεν τήν φωνήν τοΰ 
κ. Σαββατιέ ώς δυστύχημα τοΰ φαληρικοΰ θιάσου, τόν 
δέ κ. Λατύ, ώς χρυσήν μετριότητα.

Τώρα καί μερικάς πληροφίας περί εκτάκτων επιτυχιών. 
Είναι τι έζοχον ή σερενάόα τών τριών . . . συζύγων, 

Πανδόλφου, Τρομδύλη καί Κυκιλό πρός τήν σύζυγον 
τοΰ τελευταίου. ’Ιδίως τό διά κολοκύθας άκομπανια- 
μέντο τοΰ κ. Βρουέτ. Οί αύτοί τρεις μετά τοΰ ηλιθίου 
πρίγκηπος Όρλάνδου άποτελοΰσιν αύτοσχέδιον ορχή
στραν λίαν πρωτότυπον, ή όποια προώρισται νά ζητηται 
διαρκώς δίς.

Ή δυωδία τών κυριών Λασσάλ καί Ζεοφροά.

Mia bella Fiorentina

είναι δυωδία άηδόνων. Καί δέν υπάρχει καρδία έρωτύλη 
μή συγκινουμένη άπό τήν έξωθεν τί,ς έκκλησίας roman

ce τής Βεατρίκης μέ τήν αίσθηματικωτάτην επωδόν της ι 

Aimer cest vivre.

Τά άλλα είναι μεθυστικότατα βαλς καί έλκυστικώ- 
ταται πόλκαι, μόλις δέ πάλιν είς τήν δυωδίαν τής πρώ
της συνεντεύζεως τοΰ Βοκακίου καί τίς Βεατρίκης ά- 
κούομεν ήχο·ς άσματος άληθοΰς.

★
# *

Ως θέαμα δέ καί ώς διάλογος είναι τι οπερ, εάν ήμην 
πατήρ, θά μέ ήνάγκαζε ν’ άποδημήσω μετά τής κόρης 
μου μή μάθη καν, έστω καί τήν έλαφροτέοαν αύτοΰ λε
πτομέρειαν.

Καί όμως ειδον έκεϊ τάς δροσερωτέρας καί τρυφερω- 
τέρας δεσποινίδας τών ’Αθηνών !

Kllovltr..

ΑΠΕΡΓΙΑ
’Από εφημερίδες γλυτώσαμε μία ’μέρα,
δέν μάθαμε καινούρια καί τοΰ Χαβά ειδήσεις-
μά τί ευλογημένη έκείνη ή Δευτέρα !
δέν ακόυες μουρμούραις κΓ άγριας συζητήσεις.
Εις όλους ησυχία καί άφωνη γαλήνη.... 
δέν χάνεται ό κόσμος αδιάβαστος άν μείνη.

Δέν μάθαμε τί νέο ’στήν Αίγυπτο συνέβη, 
δέν μάθαμε τί είπε ό Δούφφεριν ’στήν Πύλη, 
τί τάχα ύ Τρικούπης ’στό νοΰ του μαγειρεύει, 
καί άν στρατό ’δικό μας ’στήν Αίγυπτο θά στείλη. 
Δέν μάθαμε τί τρέχει καί είς τήν έζω σφαίρα, 
δέν μάθαμε άκόμη τί τρέχει κΓ έδώ πέρα.

Δέν μάθαμε ποιός ήλθε άπό τήν 'Εσπερία 
κΓ είς ποίό Ξενοδοχείο έπήγε νά καθίση, 
δέν μάθαμε πώς φεύγει τοΰ τάδε ή κυρία, 
ποίός έφερε καινούριους συρμούς άπ’ τό Παρίσι ! 
Ποίός πήγε τά λουτρά του ’στήν Αιδηψό νά κάμη, 
καί τίνος έγινηκκν ομογενούς οι γάμοι.

Δεν ϊδαμε καί άρθρα μακροσκελών σελίδων, 
έλείψανε οί πόνοι κϊ’ οί πατριωτισμοί,
;τά βάραθρα, ή φρίκη, τό μέλλον των ελπίδων, 
τό πνίξιμο τοΰ έθνους καί οί κατακλυσμοί. 
Έγλύτωσαν καί πέναις, χαρτιά καί καλαμάρια 
άπό καλαμαράδων παντοτεινή άγγάρία.

Έκείνη ή Δευτέρα μά τί ευλογημένη ! 
χωρίς εφημερίδες καί δίχως τή βουλή, 
περάσαμε τήν ώρα γ’ά νέα ξενοιασμένοι, 
καί δρεξι δέν είχε κανένας νά μιλή.
Δέν είμπόροΰσε τάχα τό έθνος μας ν’ αύξηση 
χωρίς εφημερίδες καί βουλευτών μελίσσι;

Είζεύρετε τί είναι μιά ήσυχη ήμέρα 
χωρίς έφημερίδες, βουλή, φωναΐς καί κτύπους; 
είναι ονείρου πλάνη καί άρωμάτων σφαίρα, 
ψυχή μου ’στά Πατήσια καί ’στους ’Αμπελοκήπους.
*Στούς τυπογράφους δόξα, τιμή κΓ ευγνωμοσύνη- 
«’ έκείνους μίας ήμέρας οφείλεται γαλήνη.

Χρυσοκανθάρου πλούτη ποτέ άν αποκτούσα, 
πρός δόξαν κϊ’ ευτυχίαν τής φίλης μου πατρίδος,
’στους τυπογράφους πάντα θά έκανα τσουμποΰσα, 
γΐά νά μή βγάζουν φύλλο καμμιάς έφημερίδοςϊ 
Νά ! πάρετε παράδες, φάτε καλά καί π’έτε, 
κΓ άς γίνουν οί γραφειάδες αύτοί στοιχειοθέται.

’Εμπρός, ώ τυπογράφοι, καθείς άς ξεφαντώνη, 
καί άλλαις άπεργίαις άς γίνουν σάν κΓ αύτή- 
καί σάς γΐά μ’ά ήμέρα ή στάμπα δέν σάς λυόνει,
’συχάζει καί τοΰ κόσμου τό στόμα καί τ’αΰτί.
Πρέπει νά σάς πληρώσουν γιά μία τέτοια σχόλη 
κΓ οί Καταστηματάρχαι κΓ οί ’Αθηναίοι όλοι.

Som-ίκ.

Κ\Ι ΑΛΛΗ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ.

Τήν αύτήν εβδομάδα καθ’ ήν μία έλαφρά Γαλλίς έν 
Πειραιεΐ άπεδείκνυεν ότι αύτή μέν έπρεπε νά έχη τήν 
καρδίαν μερικών σπιρουνάτων καί τών συντακτών τής 
Αΰ.Ιαία,ε:^ άν ήθελε νά είναι γυνή, οί δέ συντάκται τής 
ΑΰΛαΙας καί οί έρασταί σπιβουνάτοι άν ήθελον νά είναι 
«νδρες, νά έχωσι τήν καρδίαν αύτής, είς ολίγα μίλια 
μακράν τής Βιέννης, πλησίον τοΰ Λίντς, δύο άντί μιάς 
Γαβριέλλας εύρέθησαν νεκραί, αύτόχειρες, ύπό βολής ρε- 
βόλέερ. Καί αύταί Γαλλίδες, καί αύταί έλαφράς δια
γωγής, καί αύταί διά τήν αύτήν αιτίαν έγκατάλειψιν 
άπό έρωτα. Δόξα είς τόν κυβερνώντα τόν κό

σμον ’ ήρχισε νά μυρίζη πάλιν άνοιξις- έπανέρχεται τό 
έαρ τών αισθημάτων αναθάλλουν οΐ καρποί τοΰ έρωτος* 
ύπάρχουσιν άκόμη καρδία·.· μόνοι οί συντάκται τής Αύ- 
.Ιαίαε, δέν πιστεύουν εις αύτάς- άλλ’ άδιάφορον- αύτοί 
άντί καρδίας θά ένέχουν σπόγγους* τίποτε άλλό δέν αξί
ζουν οί Ερμαφοοτιδεΐς αύτοί παρά μίαν καλήν σφουγ
γάρια.

*
* *

Τήν 2]1ό ’Ιουνίου ό θαλαμηπόλος τοΰ κόμητος ’Ερρί
κου Κουτενχόβεν (όλοι οί κόμ,ητες είναι κουτοί) εύοισκο- 
μένου εις τόν πατρικόν πύργον τοΰ Όττεςχάϊμ, εύρεν έν 
τώ κήπω νεκράς δύο ώραίας καί ώραϊα ένδεδυμένας 
νέας, κειμένας εκατέρωθεν τής θύρας, ήτις άγει είς τά 
δώματα τοΰ κόμητος. Άνεκαλύφθη ότι ήσαν αι Γαλλί
δες Μαρί Νταμαίν-Νταλμόν καί ή Άλίνα δέ Ρεννιβίλ. 
Είχον έλθει έκ Βιέννης τήν προτεραίαν είς Λίντς. Μετά 
τήν ιατρικήν έξέτασιν άπεδείχθη οτι άμφότεραι έγένοντο 
αύτόχειρες, διά ρεβόλβερ, τό όποιον καί αί δύο, ώς καί 
ή πτωχή Γαβριέλλα, διηύθυναν κατά τής καρδίας των. 
Ή δεσποινίς Άλίνα έφονεύθη αυτοστιγμεί, άλλ' ή Μαρί 
μετά σκληράν αγωνίαν- καί τούς τύπους εφ?ρον τά φο- 
ρέματά της καί τά έν ταϊς παλάμαις τής εΰρεθέντα έκ 
τοΰ κήπου χόρτα, τά όποια ή δυστυχής έν τή αγωνία 
της έξερρίζονε μετά δυνάμεως άπηλπισμένης.

Τήν έπαύριον άστυνομικαί έρευναι είς τά έν Βιέννη 
δωμάτιά των άνεκάλυψαν δέμα επιστολών,έσφραγισμένων 
μέ μαύρο βουλοκέρι, καί διευθυνομένων πρός τόν Γραμ
ματέα τής Γαλλικής Πρεσβείας. Τό δέμα περιείχε τήν 
διαθήκην ύπογεγραμμένην ύπό τής Μαρί, έπιστολάς πρός 
τήν μητέρα της, τό παιδί της καί πρός δύο έκ τών φί
λων της καί λεπτομερή άφήγησιν τών περιστατικών,άπερ 
τήν έσπρωξαν είς τήν τραγικήν άπόφασιν, ήν έξετέλεσεν 
ύπό τά παράθυρα τοΰ προδόσαντος αύτήν έραστοΰ, διά 
νά μήν τοΰ διαφύγη ό κρότος τής βολής. Κάτωθεν τής 
άφηγήσεως αύτής άνεγνώσθησαν αί έςής συγκινητικά! 
γραμμαί τής φίλης της, τής τρυφεράς Άλίνας.

«Ούτε ή φίλη μου Μαοή ούτε κάνεις άλλος μέ παρε- 
κίνησαν είς τήν πράζιν αύτήν. Αποθνήσκω έκουσίως, μό
νον καί μόνον διότι δέν δύναμαι νά ζήσω χωρίς τής φί
λης μου Μαβή»

Διπλοΰν δράμα, διπλ.ή θυσία, διπλοΰν πάθος. Ή μία 
θνήσκει διότι δέν δύναταί νά ζήση χωρίς τοΰ έραστοΰ 
της* καί ή άλ.λη διότι δέν δύναταί νά ζήση χωρίς τής 
φίλης της. Ό κόσμος είναι όνειρον έκαστος συνδέεται 
μετ’ αύτοΰ διά μιάς λεπτής κλωστής* έκόπη ή κλωστή ; 
καί ή ζωή έκόπη: Όμιλοϋμεν περί τών έρχομένων είς τό* 
κόσμον αύτύν μ’ έν αίσθημα, μέ ενα χαρακτήρα. Διά τούς 
άναισθήτους, τούς πωλοΰντας νέους τήν τιμήν των άντί. 
αργυρίου καί όταν άνδρισθοΰν αγοράζοντας τήν τιμήν 
άλλων πάλιν δι’ αργυρίου, ό κόσμος είναι πορνοστάσιον* 
παρ’ έκαστου πράγματος άναμένουσι μικράν εύχαρίστη- 
σιν* όλα αυτά προστιθέμενα πληροΰσι τό κενόν τής φύ- 
σεώς των* καί γίνονται μακάριοι. Μίαν ήμέραν θ’ άνα- 
γνωρισθή ή κενότης τοΰ κόσμου* καί θ’ αύτοκτονήσωμεν 
όλοι* ή θ' άναγνωρισθή ή σκοπιμότης τοΰ κόσμου* καί 
θά γίνωμεν όλοι αγαθοί* οί έρμαφρόδιτοι τύποι θά έκλεί— 
ψουν οί υγροί θά στερεώσουν, αί Γαβριέλλαι Οά πολλά— 
πλασιασθοΰν* οί Γαβριέλλοι θά άποκηρυχθοΰν. Έως ότου 
φθάσωμεν αύτοΰ, μάς αρέσουν αύτά τά τέρατα, όταθ μά*“
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Ίιστα τά βλέπομεν μέ θήλεως ουράν. Μάς άπέκαμεν 
•ή άποκτήνωσις τών νεωτέρων γυναικών. διψώμεν γενναίας 
-γυναίκας· μάλιστα εν ’Αθήναις, οπού καί οί νέοι μας ά- 
•πεγυναικώθησαν.

Άλλ’ έχομεν έδώ νά ένωτισθώμεν Εύαγγέλιον μιάς 
γυναικος, μιας έλαφράς γυναικός, μιάς αμαρτωλής γυ- 
•ναικός, τό όποιον ήμεϊς άσπαζόμεθα εύλαβέστερον τών 
■περί μοιχεία; Κατηχήσεων τοΰ Δαμασκηνού καί τών περί 
γένους τών αγγέλων αύτοψιών τοΰ Δαμαλά.

Ιδού ολίγα δάκρυα έκ τών χειρογράφων τή; καϋμένης 
Μαρή :

«Οεέννη, 10 ’Ιουνίου 1882.
« Από τόν τελευταΐον Απρίλιον συνήψα σχέσεις μέ 

τόν κομητα Ερρίκον Κουτενχόβεν. Κατά τάς άρχάς Ιου
λίου ήσθάνθην ότι^ γίνομαι μήτηρ. Ένόησα τήν κατα
στροφήν τής ύπάρςεώς μου. Δέν παραπονοΰμαι διά τήν 
Οικαίαν τιμωρίαν τής αδυναμίας μου. ί 'Ό,τι μ' έπλή- 
γωσεν εκ μέρους τοΰ 'Ερρίκου είναι ή κατόπιν πρός έμέ 
®ί*γωγή του> ήιτιί χχ'ι· μ’ ώθησεν είς τό απελπιστικόν 
αυτό διάβημα. Αν δέν θελήση νά μέ άκούση, άν δέν έ- 
πικαλεσθή την συγγνώμην μου δι* όσην άγωνίαν μ' έ- 
χαμε νά υποφέρω, έάν δέν όρκισθή νά έξιλεώση τό 
άδικον όπερ μοί έπροξένησε, θέλω γίνει αύτόχειρ, διότι 
ή καρδία^μου θά διαρραγή καί ό βίος ούδεμίαν θά έχη 
οι έμέ άςίαν.

« Ητο σκληρόν εκ μέρους του νά μ έμποδίση νά έπα- 
νελθω είς Γαλλίαν όπου έν μέσω τής ταραχής μου έζή
τουν νά υπάγω. Τότε μοί έλεγε : «Δέν έχεις δίκαιον νά 
άγκαταλειψης τόν πατέρα τοΰ τέκνου σου. Αύτός ό δε
σμός μέ συνδέει μχζύ σου διά παντός. Ούδέποτε θά χω- 
^ισθώμεν, και θά γίνης σύζυγός μου άμα ώς αί περιστά 
•βεις τό επιτρέψουν. Επί τοϋτο, ένόμισα καθήκον μου νά 
μείνω. Επίσ-ευσα δτι Οά έκτελέση τό καθήκον αύτό 
■προς την μητέρα τοΰ τέκνου του' αλλά έκτοτε άνεκάλυψα 
ότι αυτός έζήτει νά μέ κρατήση μόνον δΓ εύχαρίστησίν 
του. Οργίζομαι ότι αύτή είναι ή αλήθεια. Ιδού τί μ’ 
εγραφεν έν επιστολή του: «Σοί υπόσχομαι νά πράξω ό’,τι 
μοί επιτρέπουν τά μέσα μου όπως διαφυλάξω τό μέλλον 
σου. Ορκίζομαι τοϋτο έπί τώ λόγω τής τιμής μου. Φύλ- 
καζον την έπιστολήν αύτήν είς επίσημον άπόδειξιν τής 
ύποσχέσεώς μου.υ Ή έπιστολή αύτή είναι μαζύ μέ τ’ 
άλλα χαρτιά μου.

«Περί τά τέλη Σεπτεμβρίου μέ άφησε διά νά έπανέλ- 
θη είς τόν πατέρα του. 'Εγώ έμεινα είς Ντέπλιγκ όπου 
■έζούσαμε μ.αζύ. Ήναγκάσθην νά πωλήσω ό,τι είχα, ά
κόμα καί τά καπέλλα μου διά νά ζήσω. ’Αν δέν μ' έ- 
βοήθουν δύο φίλαι μου, θ’ άπέθνησκα έκ πείνης. Άν είχε 
καρδιά 'στό στήθος του, θά έλεγε τοΰ πατέρα του . «Ή 
γυναϊκα αυτή θά γίνη μητέρα έξαιτίας μου. Τής ύπε- 
•σχεθην ό,τι είς άνήρ δύναται νά ύποσχεθή. Τήν εμπό
δισα νά έπανελθη είς τήν πατρίδα της· μένει απροστά
τευτος καί εγκαταλελειμμένης. Χάριν τής τιμής μου, 
οφείλατε νά τήν προστατεύσητε.» Άντί τούτου πατήρ 
καί υίός συνώμοσαν έναντίον έμοΰ καί εναντίον τοΰ 
τέκνου μου.

«Μ’ έπήραν οτι θέλω νά τούς βγάλω χρήματα, διότι 
τό πάθος τοΰ έρωτος ένικησεν έν έμοί τό αίσθημα τής

τιμής· καί διά τοΰ διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας τής 
Βιέννης μοΰ προσέφεραν 4000 φλωρίνια διά νά τούς δώ
σω έγγραφον ό'τι πατήρ τοΰ παιδός μου δέν ήτο ό κόμης 
Κουτενχόβεν. Άπέρ^ιψα τήν πρότασίν των μετ’ άγα.να- 
κτήσεως.

« Καθ’ ολην τήν διάρκειαν τών διαπραγματεύσεων ούτε 
ο πατη? ούτε ό υίός ήθέλησάν νά έννοήσουν ότι μία γυνή
μ,πορπ? νά πέβ>ι «χράπτωμιχ χωρίς νά πχό» 

νά ttvst τεμ.έ«.
«Μετά τόν τοκετόν, τούς κατεδίωξα δικαστικώς διότι 

ηρχισα νά τούς μισώ. Ό Ερρίκος μοΰ έγααφεν ότι ό πα
τήρ του μπορεί νά δεχθή φιλικόν συμβιβασμόν. Καί 
πράγματι ό τελευταίος μ.οΰ έπρότεινε καί πάλιν χρή
ματα διά νά άρνηθώ τήν πατρότητα τοΰ υίοΰ του. Δέν 
ένθυμοΰμαι τί ποσόν μ.οί προσέφεραν άντί τοΰ ψεύδους 
αυτοΰ. Άλλά τήν υβριν αυτήν δέν ήδυνάμην νά τήν α
νεχθώ. Νά μέ προτείνουν, άφοΰ έπαιδοποίησα μ«ζύ του, 
όπως κηλιδώσω τήν άθώαν αύτήν όπαοξιν δι* όλου τοΰ 
βίου της—ά ! αύτό ήτο πάρα πολύ. Δέν λέγω τίποτε 
περί τής δυστυχίας ήτις μέ περιμένει, άν έπεμενα νά ζή
σω.Έάν ήθελα νά εϋρω φίλους ΐνα μέ βοηθήσουν θά έβρι
σκα’ άλλά δέν θέλω— είμαι κατησχυμμένη διότι παρε- 
δόθην είς άνδρα ανάξιον έμοΰ, καί δέν αντέχω πλέον νά 
ζήσω. Είμαι ευτυχής· τά δεινά μου τελειόνουν. Κάθε 
αίσθημα ένεκρώθη έν έμοί- καί αύτό τό αίσθημα τής 
αυτοσυντηρησιας· καί αύτήν τήν φωνήν τής θρησκείας 
δέν τήν άκούω πλέον.

« Η σύντροφός μου Άλίνα δέν θέλει νά μ’ άποχωρισθή 
καί εν αύτώ τώ θανάτω. Έπραξα ό,τι ήν δυνατόν διά 
νά πολεμήσω τήν άπόφασίν της- άλλά μέ αγαπά καί 
θέλει ν’ άποθάνη μαζύ μου.

* *

Έκ τής διαθήκης της άποσπώμεν τάς περί τοΰ τέκνου 
της τρυφεράς μέριμνας· θά ίδή ό αναγνώστης 5τι ή Α
μαρτωλή Γαλλίς έχει πλείονας παιδαγωγικάς γνώσεις 
άπό όλους τούς ύπουργούς μας τής Παιδείας.

«Τίποτε δέν άφίνω είς τόν κόσμον ή τό πολυαγαπη- 
μένο παιδί μου. Μόνον δΓ αύτό φροντίζω, έγκαταλεί- 
πουσα αύτό, όπως τό εγκαταλείπω.· ’Επιθυμώ έως οτου 
γίνη πενταετές ή εξαετές νά άνατραφή είς τόν προσφι
λή γεννέθλιόν μου τόπον, καί νά έκμάθη έντελώς καλά 
τήν γαλλικήν, τήν γερμανικήν, τήν αγγλικήν, καί άν 
γίνη άνάγκη, καί τήν ιταλικήν. Είμαι πιστή καθολική 
άλλά δέν θέλω ό υίός μου νά άνατραφή άπό ίησουίτας. 
Άλλ.’ ούτε νά μείνη άθρησκος όπως πολλοί τών συγχρό
νων μας. Είς τήν αγωγήν του ιδιαιτέρα φροντίς νά κα- 
ταβληθή είς τάς σωματικάς ασκήσεις, τήν γυμναστικήν, 
τήν ιππασίαν καί τήν ξιφασκίαν.

«Καθ’ όσον άφορά τήν εθνικότητα τοΰ τέκνου μου, ή 
Γαλλία βεβαίως είναι ή πατρίς τής καρδίας μου, άλλά 
δύναται νά δεχθή τήν έθνικότητα τοΰ πατρός του, έάν 
πράξη τοϋτο έκ προτιμήσεως ή πεποιθήσεων. Έξαιτοϋ- 
ζαι παρά τοΰ κόμητος Ερρίκου νά εκπλήρωσή τάς επι
θυμίας μου. Έάν δΓ ολου τοΰ μέλλοντος βίου του καί 
τής πρός το τέκνον μας συμπεριφοράς του άποδείξη προ
θυμίαν νά καταστήση τό παιδί εύτυχές, τόν συγχωρώ 
έξ δλ.ης μου καρδίας. Ό υίός μου δέν πρέπει νά μαθη δτι

άπέθανα αύτόχειρ· άς τώ εΐπωσιν οτι άπέθανα κατά τόν 
τοκετόν. Άλλ’ έάν έκ τύχης περιέλθη είς γνώσιν του ό 
τρόπος τοΰ θανάτου μου, άς τώ εΐπωσιν ότι έξ αιτίας 
«θεραπεύσου νόσου έγινα αύτόχειρ. Θά είνε πολύ σκλη
ρόν διά τό τέκνον νά άναγκασθή νά μισηση τόν πατέρα 
του».

Δύο ημέρας άφοΰ έγράφη ή διαθήκη αύτή αί δύο Γαλ
λίδες άνεχωροΰν έκ Βιέννης είς Λίντς. Τήν νύκτα τής 
1)13 ’Ιουνίου κατώρθωσαν νά είσέλθουν είς τήν έπαυλιν 
τοΰ κόμητος· ή Μαρή ετυχεν άκροάσεως παρά τώ Έρ- 
ρίκω’ ένώ ή Άλίνα, έπερίμενεν έξω. Άπεπειράθη τελευ
ταίαν φοράν νά τώ έπενθυμίση τόν λόγον ον τή έδωκεν 
ώς ιππότης· άφοΰ τόν εύρεν άκαμπτον, έξήλθε, καί έρ
ρίφθη είς τάς άγκάλας τής φίλης της. Άμφότεραι είχον 
άπόέ’να ρεβόλβερ /txcJrriix. Φαίνεται ότι δέν έφονεύθη- 
σαν άμέσως, διότι οί ύπηρέται δέν ήκουσαν τίποτε. 
Άλλ’ ό'ταν όλοι άπεκοιμήθησαν, όταν ό Ερρίκος ώνει- 
ρεύετο παρελθούσας καί μελλούσας εύτυχίας του, τά δύο 
θύματα έκολύμβων είς τό αίμά των.

--------—ο ---------

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Πλησιάζουσιν αί ήμέραι καθ’ άς θά έορτάσωμεν τήν 
επετηρίδα τής έπισκέψεώς τοΰ κοιλιακού τύφου έν Άθή- 
θήναις· καί «I ήμ'ραι αύται μάς εύρίσκουσιν απαθείς, ή- 
έμου; ώς νά μή είχε συμβή τίποτε πέρισυν, ώς νά ήνοι- 
αν ολίγοι τάφοι καί νά κατέπιον άδηφάφως όλίγας προσ

φιλείς ύπάρξ-ις,ώς νά μ.ή βοά έκδίκησιν έτι τό χρώμα τό 
όποιον τούς έκάλυψε βαρύ καί διά παντός. Φαίνεται ότι 
ώς τό πάλαι, αί Άθήναι ύπεβ>ήθησαν είς τήν άπότισιν 
άνθρωπίνου φόρου. Μί»ως είνε ό κοιλιακός τύφος. Λαβύ
ρινθος είνε τό νεκροταφεΐον· Θησεύς σωτήρ μόνον δέν έ- 
πιφαίνεται κανείς.

Ώ! άν ή Άστυνομία έχωνε τόν ρύτον της καί ώσφραί- 
νετο τάς δυσωδίας αύτάς τάς μιαινούσας τόν άέρα τόν 
όποιον άναπνέομεν, ίσως θά εχρησίμευεν ώς Αριάδνη 
τουλάχιστον. Άλλά τά όργανά σας, σας άπατώσι, κύ
ριε Κοσονάκε. Εΐνε όμολογούμενον ότι έχετε καί θέλη- 
«ιν καί δραστηριότητα. Άλλ’ έχετε καί πολλήν εμπι
στοσύνην εις τους κλητήράς σας. Λάβετε τόν κόπον νά πε- 
ριέλθητε τάς συνοικίας τάς άποκέντρους, τούς δρομίσκους 
τούς στενούς, κάμετε τόν γύρον τής Άκροπόλεως καί θ’ 
άναγκασθήτε νά στουμπώσητε τήν μύτην σας καί νά 
κλείσητε τούς οφθαλμούς σας· θά ΐδητε αποπάτους έκ- 
σπώντας προ τών οφθαλμών σας τά ειδεχθή των περιε
χόμενα, θα ιδητε οχετούς κυλίοντας πρό τών ποδών σου 
τά ρυπαρά, τά βορβορώδη, τά μαΰρα, τά άποπνέοντα 
καί θάνατον υγρά των,καί θ’ άναπνεύσητε δηλητηριώδεις 
αναθυμιάσεις, και θά όσφρανθήτε δυσοσμίαν πτωμάτων 
σκύλων ατάφων, καί μούχλαν καί σαπίλαν.

Καί ό πληθυσμός τών ’Αθηνών έπυκνώθη μέχρις συνω
στισμού,καί οίπλεϊστοι τών προσφύγων Αλεξανδρινών είνε 
πένητες καί στοιβάζονται ό’που τύχη οί μέν έπί τών δέ, 
καί τρώγουν ό,τι ειμπορέσουν, καί ότι εΰρουν καί ή έπί 
τής ύγιείας Επιτροπεία έκφράζει αμφιβολίας περί τής 
καταστάσεως τής ύγιείας τής πόλεώς μας, καί όπως 
γεροκαπετάνιος όσφραινόμενος τρικυμίαν βυθίζει τό πε

πειραμένου του βλέμμα είς τόν ορίζοντα καί διακρίνει μα— 
κρόθεν ώς σύννεφον άπαίσιον τήν θαλάσσωσιν τών παριλι 
σσίων φρεάτων ύπό τών λουτρών τοΰ κ. Δαμασκηνού, καί 
τήν πλύσιν τών βαοελίων διά τών ύδάτων τής παλαιάς 
του δεξαμενής.

Καί αί ήμέραι αί περυσιναί πλησιάζουν, καί ετοι- 
μασθήτε νά έορτάσωμεν τήν έπετηρίδα τοΰ κοιλιακού 
τύφου.

«Ι»£λεχ·«1»όγχ.

--------- g*' Β --------

ΠΑΝΣΕΔΕΣ.

"Αλλοτε ό έρως ήτο προϊόν τοΰ άνθρώπου καί ό άνθρω
πος προϊόν τοΰ έρωτος· τόεα ούτε τό έν είνε, ούτε τό 
άλλο.

*·

Ή μόνη έποχή καθ’ ήν όμιλεΐ ολιγώτερον ή γυναϊκά 
μου εΐνε ό Φεβρουάριος μήν· όχι διότι τό θέλει αύτή, 
άλλά διότι τό θέλουν αί ήμέραι του.

Οί μόνοι αληθείς απόγονοι τοΰ Άδάμ είνε οί κάτοι
κοι τών ’Αθηνών κατά τήν εποχήν ταύτην διότι τρώ
γουν τόν άρτον έν ίδρώτι τοΰ προσώπου των.

♦
Αί πληγαί τής καρδίας θεραπεύονται ένόσω δέν τά ς 

άφίνης νά κλείσουν.
Hr

Άν ήμην Βυφών θά κατέτασσον τούς αύλικούς είς τήν 
αύτήν τάξιν μέ τά κυνάρια.

Αί γυναίκες γίνονται χωροφύλακες μόνον όταν συλ
λαμβάνουν . . . τά τέκνα των.

*
’Αγαπώ τόν πάγον έντός λεμονάδας, άλλά τόν άπο- 

στρέφομαι έπί τών χειλέων τής έρωμένη; μου
*

Αί μόναι στιγμαί καθ’ άς είμαι ευτυχής πλησίον τής 
συζύγου μου εΐνε .... όταν κοιμάται.

*
Οί εύτυχέστεροι κάτοικοι τής γής είνε οί άγνοοΰντες 

τήν έλληνικήν. Τούλάχιστον δέν άναγινώσκουσι τούς 
λόγους τοΰ κ. Ζηνοπούλου καί τά άρθρα τοΰ Έθηχο» 
ΙΙι-εν/ιατοϊ.

*
Δέν έγνώρισα άνθρωπον μή εύχαριστημένον άπό τύ 

πνεΰμά του, άπό τό κάλλος του, άπό τό άσμά του καί 
άπό τόν χορόν του.

*
Άν ήμην νεκρός καί έπρόκειτο νά μοΰ έκφωνήση λό

γον ό κ. Δηλιγιάννης θά ηύτοκτόνουν.
¥

Όλοι οί άνθρωποι είνε ίσοι ένώπιον τοΰ χαίνοντος τά
φου καί τοΰ χαίνοντος ούβοδοχείου των.

« ίΰλο*.
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ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ.
'Ο πε.ίάτί/c etc ο or ξετοδύχοτ. Μχ τί άρνί ήτανε αύ

τά, ποΰ μώδωκες, βρωρ.οΰσε αδελφέ; τί διάβολο·
Ο ξενοδόχος πρός τόν ηεΛάτην.—Δεν Οά είχες όρεξιν. 

’Αρνάκι τοΰ γάλακτος. Ό,τι τό είχαν σφάξει. Ζεστά 
άκόμα τό πήρα.

Τήν επαύριον έν τω Ξενοδοχείω:

Ό ξενοδόχος τερύς τόν κρεοπώλην: ΙΙόσο θά. σοΰ τό 
πληρώσω τό άρνί ;

Ο χρεοπώ.Ιης πρός τόν ξνεοδόχον ; Μία κ’ άγδώντα, 
τόσο.

Ό ξενοδόχος πρός τόν χρεοπώ.ίην: 'Εκείνο τό βρώμικο, 
έκεΐνο τό γαϊδούρι, έκεΐνο ποΰ βρώμησε τό μαγεριό μου;

Ό χρεοπώ.ίης πρός τόν f/roiM/or. Α! μά σύ παοάκχ- 
τηγόρησες, καί δεν άξιζε πάλι τόσο.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΛΛΙΙ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ
(Έπί τής Όδοΰ Έρμοΰ).

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ, 
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΦΡΑΠΔΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

κοΜΊΌΓιΐε—κ\λ.μιέ<νια—hoikiak χχημιτον- 
ΧΓΛΙΠΛΘΰΙΊΚίίΤλΤΑ. ΧΡΩΜΑΤΑ.

ΜΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΣΙΡΑΡΟΧΑΡΤΟΥ JOI6

(Χ,ονδρεκώς xai λεανεχω^).

ΜΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
-βών έμ,πορικών κατάστιχων τοΰ παγχοαμ.ίου 

ύπολήψϊω? εργοστασίου Killer et. l&riche.

ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ

ΞΕΝ040ΧΕΙ0Ν ΤΟΝ ΞΕΝΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΣΑ

ΙΙαρά τήν πλατείαν τοΰ Αγίου Λϊεχολάου 

Ί *

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΝ.—Έν Λαμπρότατοι μεγάρψ.—Πο
λυτέλεια πρωτευουσιάνων).—Διά ξένους οχι καλλίτερον. 
—Κυρίως διά ταξείδια ύγείας καί διασκεδάσεως.—Ψά
ρια πάντοτε τής ώρας.—’Αστακοί, θαλασσινά, τά περί
φημα θαλασσινά τής Χαλκίδος.—ΚαΟαριότνις καί άνά- 
παυσις είς τά δωμάτια άξια Μπέηδων.

ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ ΝΕΡΟ
δι’ όλην τήν Ελλάδα, τό έχ τής Λίρφεος. ΆπεδείχΟη 
ότι ζωντανεύει καί τάς πλέον μαραμμένας παρειάς.—-Έκ 
τοΰ νεροϋ αϋτοΰ^βλαστάνουν ρόδα υγείας.

Ό αύτοκράτωρ τής Ρωσσίας Civ τρώγει άλλο χα

βιάρι άπό τό κομ.ιαϋέν έσχάτως

EIS ΤΟ

ΖΥΘΟΠΩΛΕΪΟΝ ΜΠΕΡΝΙΟΥΔΑΚΗ
(ΙΙαρά τήν όδόν Έρμ,οΰ)

ΡΠΣΣΙΚΟ ΧΑΒΙΑΡΙ
!! Γεύσασθε καί Πληρώσατε!!

’Έπί ιύκαερία τοΰ μοναδεκοΰ αύτοΰ μβζέ

’Ανοίγουν φρέσκα βαρέλια

Βιενναίου Ζύθου—Ζύθου Βιενναίου

Οί βες Χαλκίδα μ,βταβαένοντβς 

βες τό ξινοδοχεΓον τοΰ 4*άσα.

κατ’ βύθ<?αν

ΖΕΣΤΑΙΣ

ΜΕΓΑΛΙΙΐ XV/L2W.OrUIV
ΑΛΠΑΚΑΔΩΝ KAI AIM

έφερε τό Μέγα 'Εμπορορραπτικόν Κατάστημα

ΦΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ *«1 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
(άπίνβντι τ5}{ Π<στο'τιχ>1ς, Όίίς Σιαϊίον).

ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΑΤΟΙ ΔΙΑ
ΘΕΡΙΝΗΝ ΕΠΟΧΗΝ—ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ— ΔΡΟΣΕΡΟΙ. — ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΓΕΥΣΙΝ—ΚΑΛΟΙ ΔΓ ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. — ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΙ ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

(Ιάεντρεκή αποθήκη, Όδόϊ Σταδίου, άπέναντε τοΰ Ταχυδρομ,βίου).


