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ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΕΘΑ.

Ή καθ' ήμών απόπειρα δολοφονίας άπέβλεπεν ήμάς 
ώς άτομον ή ώς εφημερίδα ; Δυστυχώς δέν έχομεν την 
υψηλήν τιμήν νά μισώμ.εθα ώς άτομον ύπ' οΰδενός έπί το
σοΰτον, ώστε νά κινήσωμεν τήν όρεξίν του ,οπως πίη 
έκ τοΰ αΐματός μας. Μάλλον ύφιστάμεθα αφθονίαν φίλων 
όλως διόλου δυσανάλογον πρός τό έλάχιστον τοΰ υπο
κειμένου μας.

Ή επιβουλή λοιπόν έσκόπει ήμάς ώς έφημερίδα. Άλ
λά και έδώ έμφιλοχωρεϊ μία διάκρισις. Οι δολοφόνοι— 
όχι οΐ φυσικοί αυτουργοί, οΰς συγχωροΰμεν έζ ολη; ψυ
χής, οίοι δήποτε καί άν ήσαν έπείνων έπρεπε νά φά- 
γωσιν έμισθώθησαν έπρεπε νά έκτελέσουν ένόσφ αί κοι- 
νωνίαι είναι συντεταγμέναι κατά τό ένεστώς ζωικόν ο
μοίωμα, πάντοτε θά ύπάρχη προσφορά υπάρξεων έπαγ- 
γελλομένων τήν έπί μισθώ δολοφονίαν, όπως υπάρχει 
•προσφορά οδοκαθαριστών, νοσοκόμων καί άλλων — οΐ 
-πραγματικοί δολοφόνοι, διότι τά όργανά των δεν ήσαν 
είμή αί χεΐρές των, παράδοξοι χειρε;, περιλαμβάνονται 
τέλειον σώμα, άλλά χεϊρες—αύτοί λοιπόν έάν ήσαν 
οί άρχιμάγκαι, όπως ή δικαιοσύνη κατ’ άρχάς ύπέθεσεν 
καί συνέλαβεν αύτούς, όχι ήμεΐς, άλλά ή κοινωνία όλη 
καί αύτό άκόμη τό Κράτος πρέπει νά αίσχυνθή, άναλο- 
γιζομένη ότι ό τύπος διατελεΐ ύπό τήν μάστιγα τών άρ- 
χιμαγκών. Ή δικαιοσύνη έν τούτοις, ήτις έξέδωκεν έν
τάλματα συλλήψεως διότι έβεβαιώθη περί τής ένοχή; 
-των, έξέδωκεν έπειτα άθωωτικόν βούλευμα, καί ώι/,ολό- 
γησεν ότι έπλανήθη. Πώς έβεβαιώθη κατ’ άρχάς καί 
-πώς άπεπλανήόη έπειτα, αύτό άφορά αύτήν. 'Ημείς βε
βαίως καί όταν έξέδωκεν έντάλματα συλλήψεως δέν εΐ- 
μεθα βέβαιοι περί τής ένοχής των καί τώρα οτε τούς 
ήθώωσε, έπίσης δέν είμεθα βέβαιοι περί τής μή ένοχή; 
των. Ή δικαιοσύνη τοΰ τόπου μα; δυστυχώς δέν εύρί- 
σκεται είς τήν περιωπήν έκείνην, ώστε μετά πλήρους 
•πεποιθήσεως ν’ άποδέχηται ό πολίτης τά ral καί τό ΰγι

της. Καί δέν σφάλλουσι μόνον τά άτομα, ά δικαστής, 
ό άνακριτής, ό είσαγγελεύς. Σφάλλει όλον τό σύστημα, 
τό παραλύον καί τοΰ φιλοτιμωτέρου Είσαγγελέως τάς 
ένεργείας. Είσαγγελεύς άνευ οργάνων είναι βασιλεύ; χω
ρίς βασίλειον. Άλλά ποΰ τά όργανα παρ’ ήμίν ; Οί ά- 
στυνομικοί κλητήρες ή οί χωροφύλακες; Έπιπροστίθεν- 
ται έπειτα ή έπιρροή τής έξουσίας—φαύλης ώς έπί τό 
πλεϊστον—έπί τή; δικαιοσύνη; καί τά λεγόμενα μέσα τής 
κοινωνίας, καί αύτά ώς έπί τό πολύ άτιμα. Δικαίως ό ά- 
ξιόλογος Είσαγγελεύς τών Πλημμ,ελειοδικών παραπονού- 
μενος ήμίν έλεγεν οτι αί κοινωνία·, άλλαχοΰ βοηθοΰσι 
τούς Εισαγγελείς είς τήν άνακάλυψιν τοΰ έγκλήματος. 
Έν Αγγλία πολλάκις οίκοδέσποιναι καταγγέλλουσι τούς 
ένοικάτοοάς των, διαπράξαντας έγκλημα. Έδώ αί κοι
νωνία·. βοηθούσε τόν Εισαγγελέα είς άπόκρυψιν τοΰ έγ
κλήματος. Δέν θωπεύομεν έδώ τόσον τήν ερωμένην μας, 
όσον το έγκλημ.α. Καί ότε ήκμαζεν ή ληστεία, τύ ήμισυ 
τής άκμής τη; ώφείλετο είς τήν περίθαλψιν ής άπηλαυε 
όχι μόνον παρ’ ίδιώταις, άλλά καί παρά πολιτευόμενοι; 
καί παρά στρατιωτικοί;. Δέν είμεθα μόνον έρασται τοΰ 
έγκλήματος, άλλα καί δειλοί πρό αύτοΰ. Ό δέ έγωϊσμός, 
ό άνανδρος έγωϊσμός, θέτει το στεφάνωμα είς τήν παρα
λυσίαν αύτήν. Έκαστος μεριμνά περί τής έπιδερμίδος 
του, μή σκεπτόμενος οτι τά κοινωνικά έγκλήματα προσ- 
βάλλουσιν όλην τήν κοινωνίαν.

Καί τοιοΰτο έγκλημα είναι τό καθ’ ήμών γινόμενον. 
Καί έδώ έρχόμεθα είς τήν έτέραν διάκρισιν, περί ή; έλα- 
λήσαμεν άνωτέρω. Ή έπίθεσις έσκόπει τά Μή Χάκεσαι 
ώς έφημερίδα σατυρικήν, ή ώς έφημερίδα έπιδιώκουσαν 
ύπέρ πάσαν άλλην τό δίκαιον καί τήν άλήθειαν ;

Πρώτον, είναι ζήτημα έάν τό Μ ή Χάβεσαι είναι έφη
μερίς σατυρική ή είναι έφημερί; κοινωνική καί πολιτεια
κή. Πολλάκι; έγένοντο ήμίν παράπονα ύπό φιλογελώτων 
ότι μέ τό Μή Χάβεσαι δεν μπορεί κάνεις νά γελασγ. 
Έάν ύπήρχε συναίσθησις τής καταστάσεως μας, τής 
ηθικής, τής κοινωνικής, τής πολιτικής, μέ τά Λ/;/ Χά
νεσαι έπρεπε νά κλαίητε. Διαιρέσατε τόν τύπον είς κα
τηγορίας, κατατάξατε αύτόν είς έφημερίδας ώ ηκούσας
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ε’ις τά τρία παρ* ήμΐν έπικρατοΰντα κόμματα' καί εί; το 
συμφέρον αυτών ύπαγούσας καί δίκαιον κχί άλήθειαν είς 
έφημερίδας λεγομένας μέν ανεξαρτήτους, άλλ’ ευνοούσας 
μυστικά κόμμα τι καί ώφελουμένας διά τοϋτο περισσότε
ρον, κυρίως δέ ούσας τών ειδήσεων, μή άναμιγνυμένας 
έπομένως καί έλλείψει χώρου καί έλλείψει συντάξεως είς 
ούδέν έκ τών μεγάλων ζητημάτων' είς εφημερίδας τών 
κατωτέρων στρωμάτων έξυπηρετούσας άποκλειστικώς τά 
βιοποριστικά μέσα τοΰ συντάκτου των είς εφημερίδας 
καθαρώς σατυρικής' καί είς τόν Αΐ&να φύλλον ευρωπαϊ
κόν καί τών πολιτικών ιδεών τοΰ κ. Φιλήμονος' είς 
ποίαν άλλην έφημερίδα σχετικώς διαυγέστερον Οά κατο- 
πτρισθήτε τήν κατάστασίν τής 'Ελλάδος οΐα έστι, καί είς 
ποιους άλλους ορίζοντας, ή τούς ορίζοντας τοΰ Μη Χά
νεσαι, ΰί\ζτ& ίδει εις μεμακρυσμένην άπόστασιν διά μα
γικών χρωμάτων διαγραφομένην τήν Ελλάδα οΐα έπρεπε 
νά είναι, τήν Ελλάδα τοΰ μέλλοντος καί τοΰ ιδεώδους; 
Δέν είμεθα ήμεϊς οΐτινες έπί τριετίαν έρρίψαμεν είς τόν 
ζέοντα λέβητα τοΰ Μή Χάνεσαι τάς πικροτέρας, άλλά 
καί τάς άληθεστέρας, τών άληθειών περί όλων καί περί 
όλων μας ; Δέν έφυλάξαμεν δικαίαν τήν πλάστιγγά μας 
μεταξύ τών δύο μεγάλων κομμάτων καί δέν είπομεν καί 
περί τοΰ ένός καί περί τοΰ άλλου τήν άλήθειαν ; Δέν 
διετυπώσαμεν, μεταξύ τών δύο μεγάλων φατριών ίστά- 
μενοι, έκεΐνο οπερ ήδύνατο νά σώση τόν τόπον καί ν’ ά
πο πλύνη τάς φατρίας άπό τοΰ ρύπου τών άμαρτιών των; 
Είς τήν πικρίαν μας, είς τάς ποοσβολάς μας, είς τήν 
πάλην μας δέν διεφαίνετο ό ύπέρ τοΰ τόπου πόνος μας, 
καί ούχί ή κατά τών προσώπων έχθρα μας ; Δέν έχομεν 
φίλους καί έκ τών δύο κομμάτων ; Άφίνομεν δτι άπε- 
κρούσαμεν προσφοράς ΐνα ύπηρετήσωμεν κόμμα τι έν κ^ι- 
σίμω διατελοΰν περιστάσει. Άλλ’ δταν ένόησαν δτι έσμέν 
ανώτεροι καί τοΰ χρήματος καί τής είς φίλους μας πα
ροχής ρουσφετίων καί θέσεων, όταν έπ’ όνόματι τής φι

λίας έπεζήτησαν μαλακωτέραν παρ’ ήμών γλώσσαν, -C 
τοΐς είπομεν : ’Αλλάξατε σύστημα, διοικήσατε τιμιώτε- 
ρον, ζητήσατε τήν άνόρθωσιν τοΰ ξεπεσμένου τόπου μ«ς 
καί είμεθα δλοι δικοί σας ! Δέν έζητήσαμεν τήν έπανά- 
στασιν δλων τών κακώς έχόντων ; Δέν έχαλαρώσαμε» 
τήν κατά τής Βασιλείας άντιπολίτευσίν μας, δταν είδο
μεν δτι καί τά κόμματα μόνα ήδύναντο χωρίς τοΰ Βα- 
σιλέως νά άναστήσωσι τόν τόπον, έάν ηθελον ; "Οταν εί
δομεν δτι οχι μόνον ή Βασιλεία, άλλά πάντες, άπαντες 
έσμέν ένοχοι τής όδυνηράς θέσεώς μας ; Δεν κατεστήσα- 
μεν τοϋτο έναργές έν τώ πολυκρότω άρθρω Πάντες πταίο- 
l,eri δι’ δ έλάβομεν βροχήν συγχαρητηρίων έντεΰθεν, έκ 
τών έπαρχιών, καί έκ τών έν τώ έξωτερικώ συμπολιτών 
μας ; Δέν άπεδείχθημεν οί πρακτικώτεοοι τών πολιτευο- 
μένων, φροντίζοντες ούχί περί τύπων, λήρων καί λόγων, 
θυσιάσαντες καί αύτά τά δημοκρατικά μας ένστικτα, ήρ- 
κει νά εύρίσκετο ή χειρ ή σώσουσα τόν τόπον ; Δέν έδη- 
λώσαμεν δτι άδιαφοροΰμεν πώς ονομάζεται τό πολίτευμα, 
Βασιλεία, Μοναρχία, Δημοκρατία, Ούτοπία ή ’Αναρχία, 
ήρκει νά έξησφάλιζε τάς θετικάς έλευθερίας καί τήν ύλι- 
κήν ευημερίαν τοΰ λαοΰ ; Δέν έπεδιώξαμεν τό δίκαιον 
τής έργασίας άπέναντι τοΰ κεφαλαίου καί δέν ζητοΰμεν 
τήν άνακούφισιν τών έργατικών τάξεων ; Δέν ΰπερησπί- 
σθημεν ολους τούς αδυνάτους καί δέν έκτυπήσαμεν δλους 
τούς ισχυρούς ; Δέν έπραγματεύθημεν μετά σοβαρότητος 
σταζούσης αίμα τόσα κοινωνικά ζητήματα έν σχέσει πρός 
άτομα θύματα ; Δέν έζητήσαμεν νά προφυλάξωμεν τούς 
συμπολίτας μας άπό τά άγκιστρα τών μεγάλων τραπε
ζιτών ; Δέν έπολεμήσαμεν τήν διαφθαοτικήν ενέργειαν 
τοΰ πλούτου ; Δέν έστιγματίσαμεν τά έπ' όνόματι αύτοϋ 
τελούμενα όργια ; Δέν έφάνημεν πανταχοϋ αναμορφωτι
κοί ; Δέν έπεζητήσαμεν πανταχοϋ τήν πρόοδον;

Καί ταΰτα πάντα διατί; Διά τό συμφέρον μας ; Άλλά 
δέν βλέπετε, δέν αίσθάνεσθε οτι τό συμφέρον μας ήτο

άλλαχοΰ ; δτι τό συμφέρον μας ήτο νά κρύπτωμεν, νά 
θωπεύωμεν, νά σκεπάζωμεν, νά μετριάζωμεν ; Δέν βλέ
πετε τάς ΰλικάς επιτυχίας τής χλιαράς λεγομένης δημο
σιογραφίας ; Δέν έννοεΐτε δτι ή κατάστασις ή κοινω
νική δέν είναι τοιαύτη, ώστε νά συνδυάζηται ή φιλολο
γική έπιτυχία μετά τής υλικής επιτυχίας ; Είς ποιον 
φύλλον παρά τό Μή Χάνεσαι συνειργάσθησαν καί συνερ
γάζονται τά δοοσερώτερα τών πνευμάτων, οί πλέον δια 
κεκριμένοι τών καλάμων ; Νομίζετε διά τοϋτο οτι 
ήμεΐς ίστάμεθα είς τό κατακόρυφον σημεΐον τής κυκλο
φορίας ; Εϊμεθα οπίσω. Άπ’ έναντίας· άλλοι προ
πορεύονται ήμών. Καί είς τό μαγκοζήτημα αύτό δέν 
ήδυνάμεθα νά δείξωμεν πλείονα έπιτηδειότητα, άντί νά 
προκαλέσωμεν τόσην τρικυμίαν έναντίον μας, έάν έσκε 
πτόμεθα ώς συμφεροντοδιώκται καί δέν ήγανακτοΰ- 
μεν κατά τοιαύτης υποχειρίου καταστάσεως τοΰ τύπου ; 
Δέν ήδυνάμεθα νά μιμηθώμεν τάς συναδέλφους μας καί 
νά γίνωμεν καί ήμεΐς ψαλμωδοί τών άρχιμαγκών, ώς ή 
Στοά, ώς ή Νάα ' Εφημερίς, ώς ό 'Ραμπαγ&ς ;

Καί έπί τούτοις πάσι νομίζετε δτι έξεπληρώσαμεν 
ολον τό καθήκον μας ; ΓΙαντάπασι' μόλις έλάχιστον μέ
ρος αύτοϋ' άλλ’ έάν λάβητε ύπ’ όψιν τήν περικυκλοΰσαν 
ήμάς άτμοσφαίραν μέ τάς κρατούσας ιδέας της, μέ τούς 
πειρασμούς της, μέ τά στενόν τής κοινωνίας, μέ τήν μέ
χρι λαιμοΰ διαφθοράν, μέ τούς κινδύνους, μέ τάς θυσίας, 
μέ τήν έξαιρετικήν θέσιν παράφρονος έντός κύκλου γνω
στικών, ήν περιποιεΐ είς πάντα τά άνεξάρτητον φρόνημα 
έντός τόσον πνιγηρού φκτριασμοΰ, δέν θά μάς θαυμά- 
σητε δτι ήδυνήθημεν καί μέρος άκόμη τοΰ καθήκοντος 
μας νά έκπληρώσωμεν, άνευ ούδεμιάς συνδρομής κεφα
λαίων, μέ τήν άγάπην μόνον τών τιμίων συμ-πολιτών 
μας και τήν ύποστήριξιν τών συμμεριζομένων τάς ιδέας 
φίλων μας ;

Κατά τίνος λοιπόν έγινεν ή άπόπειρα δολοφονίας; 
Ούτε κατά τοΰ ατόμου μας, ούτε κατά τοΰ Μή Χάνεσαι 
ως έφημερίδος σατυρικής, διότι ώς τοιαύτη πλήν έλα- 
φρών χαριεντισμών ούτε πειράζει, ούτε ένοχλεΐ τινα, 
άλλ έναντίον τοΰ Μ ή Χάνεσαι ώς έφημερίδος αναμορ
φωτικής, ώς έφημερίδος άγωνιζομένης ύπέρ τοΰ δικαίου 
καί τής άληθείας.

Ως τοιαύτην μετά γαλήνης έν τή συνειδήσει καί σχε
δόν φαιδρότητος έν τή καρδία μας έδέχθημεν τήν από
πειραν τών δολοφόνων. Άς εΐπωσιν οί έν τώ Νοσοκομείφ 
βοηθοί, έάν ήμεϊς τήν νύκτα έκείνην καταιματωμένοι δέν 
έτερετίζομεν άσμα, ένώ οί κάλλιστοι φίλοι μας Σαγανό- 
πουλος καί Μερκούρης έρραπτον τό τραΰμα.’Εάν έπληγώ- 
δαμεν χάριν τής άληθείας τόσον πολύ άτιμους εχθρούς, 
ώστε νά μισθώσωσι δολοφόνους έξ έπαγγέλματος, νά μάς 
στήσουν ένέδραν, ευγέ μας ! είπομεν. Έάν ή άτιμία των 
τούς έπνιςεν, ώστε νά μή τολμήσουν νά μάς αντιμετω
πίσουν, ώς άνδρες πρός άνδρας, άλλά νά άναθέσουν είς 
άλλους τήν έκτέλεσιν τοΰ κακουργήματος, πάλιν : ευ
γέ μας !

Άλλοι άς άναγορεύωνται Ίππόται καί Ταξίαρχοι, και 
ανώτεροι καί κατώτεροι' δι’ ήμάς λαμπρόν παράσημον 
τής έπί πενταετίαν έδώ δημοσίας πολιτεύσεώς μας έστω 
τό τραύμα οπερ έλάβομεν καί δπερ έπί δεκαπενθήμερον 
τώρα μάς έκράτησε μακράν τής διευθύνσεως τοΰ προσφι
λούς μας Μ ή Χάνεσαι.

ΕΠΙΦΪΑΛΙΣ III ΧΟΕΣΑΙ

Η ΠΡΩΤΗ NYS ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ.
(Έχ τοΟ ημερολογίου νίοο νεονύμφοο).

Σήμερον τήν ήμέραν τοΰ γάμου μου ώμίλησα πρός πάντας 
έκτος πρός τήν γυναικοΰλάν μου, άπό τήν όποίαν μέ άπο- 
χωρίζουν δσον τό δυνατόν περισσότερον,ώς νά τό κάμουν 
επίτηδες. Μίαν φοράν μόνον, άφ’ ού μάς έστεφάνωσεν ό 
παπάς, τής έσφιγξα κρυφά τό χέρι. Άλλά καί αύτό τό 
μικρόν τόλμημά μου προύκάλεσεν έν βλέμμα τής πενθε- 
ράς μου, τόσον εύγενώς αύστηρόν, ώστε ήναγκάσθην νά 
συνέλθω είς τήν πραγματικότητα. ’Εάν, κατά τύχην, 
κύριε, διήλθετε αύτήν τήν ήμέραν τής σφοδράς διαχύ- 
«εως τής γενικής εύθυμίας, θά συμφωνήσετε μετ’ έμοΰ 
οτι είς ούδεμίαν τοΰ βίου στιγμήν, είσθε έπιρρεπέστερος 
πρός έρεθισμ.όν.

Τί θέλετε ν’ άπαντήσητε είς τούς έξαδέλφους τούς 
φιλοΰντάς σας, είς τάς θείας αιτινες κρεμώνται άπό τήν 
κεφαλήν σας καί κλαίουν μέσα είς τό ζιλέ σας, πρός δλα 
έκεϊνα τά άγαλλιώντα πρόσωπα τά όποια σάς περικυ- 
κλόνουν, είς δλους έκείνους τούς οφθαλμούς τούς ατενί

ζοντας σας έπί δώδεκα ώρας, πρός ολας έκεινας τάς 
σφοδράς έκδηλώσεις τής άγάπης, άς δέν έζητήσατε, άλλ’ 
αιτινες έν τούτοις άπαιτοΰσι τρυφεράν τινα έκ καρδίας 
άπάντησιν ;

Μετά τοιαύτην ήμέραν, ή καρδία εινε λίαν καταβε
βλημένη. Λέγετε μέ τόν νοΰν σας : «Τέλος πάντων, έτε
λείωσεν αύτή ή βάσανος. Μοί μένει άκόμη κάνέν δάκρυ 
νά σπογγίσω, καμμία φιλοφρόνησις νά λάβω, καμμία 
συγκεκινημένη χειρ νά σφίγξω ; "Ολοι εινε ευχαριστη
μένοι ; τόν είδαν καλά τόν γαμβρό ; Μέ είδαν καλά ; 
μέ ήκουσαν καλά ; κανείς πλέον δέν θέλει τίποτε ; — 
Είμπορώ έπί τέλους νά σκεφθώ τήν εύτυχίαν μ,ου, νά 
συλλογισθώ τήν Κατίνα μου . . . τήν γυναικοΰλά μου, ή 
οποία . . . μέ περιμένει τόρα κρύπτουσα τήν κεφαλήν της 
είς τά τρίχαπτα τών προσκεφαλαίων ; . . . ή όποια μέ 
περιμ,ένει ! Ή ιδέα αύτη διέρχεται άπό τήν κεφαλήν σας 
ώς φλογερά βολίς- Δέν τό εΐχετε σκεφθή άκόμη.—Καθ’ 
δλην τήν ήμέραν, τό φωτεινόν τοϋτο μέρος τοΰ ζητήμα
τος έμενε κεκαλυμμένον—άλλ’ ή ώρα πλησιάζει' αύτήν 
τήν στιγμήν άκριβώς τά μετάξινα δέματα τοΰ έπις-ηθίου 
της έκσπώνται συρίζοντα' έρυθριά, είνε συγκεκινημένη 
πολύ, καί δέν τολμά νά προσίδη τό κάτοπτρον έκ φόβου 
μή ταραχθή περισσότερον βλέπουσα τήν τεταραγμένην 
μορφήν της. Ή θεία της καί ή μήτηρ της, ή έξαδέλφη 
της καί ή φίλη της, τήν περικυκλοΰσι καί τή μειδιώσιν· 
άμιλλώνται ποία νά ξεκουμβώση τήν έσθήτά της, ποί«

νά έκβάλη τά άνθη τής πορτοκαλέας, τά όποια είνε προστάγματα' ό προσεχής πυροβολισμός κατέχει καθ’ ό- 
έμπερδευμένα είς τήν κόμην της, ποία νά λάβη τά τε- λοκληρίαν τό πνεΰμά του, ίσως άναπολεΐ κατά τήν ύπερ- 
λευταΐον φίλημα τής παρθενίας της. ίτάτην ταύτην στιγμήν τήν ηρεμίαν τοΰ χωρίου του, τόν

Ω ! έρχονται καί τά δάκρυα- τά σπογγίζουν, φιλούν- πετεινόν τοΰ κωδωνοστασίου' ϊσως έπίσης άόριστος όσμή 
ται. Ή μήτηρ λέγει μερικάς λέξεις είς τό ούς τής κόρης πυρίτιδος έξογκόνει τούς τρέμοντας ρώθωνάς του, καί 
της, τή όμιλεΐ περί θυσίας, περί μέλλοντος, περί άνά- ύπό τόν λευκόν του χιτώνα ή καρδία του όιγοΐ έκ πολε- 
γκης, περί ύπακοής, περί ολοκαυτώματος, καί εύρίσκει μικοΰ οίστρου μάλλον παρά έκ φόβου—τίς οίδε ί ύπήρξαν 
μέσον ν’ άναμιγνύη είς τούς λόγους τούτους τούς άπλοΰς τόσοι ήρωες έν τώ δέρματι ένός νεοσυλλέκτου !... 
μέν, άλλά προπαρασκευασμένους τήν έλπίδα θείας τινοςί βΆ, Λεωνίδα έλεγον κατ' έμαυτόν, όποία χαρά κρύ- 
προστασίας, καί τήν έμφάνισιν μιάς ή δύο περιστερών πτεται ύπό τόν τρόμον τούτον, διότι σέ άγαπά ! Ένθυ- 
κεκρυμμένων είς τά παραπετάσματα τής κλίνης. Ιμεΐσαι τό φίλημα έκεΐνο τό όποιον σοΰ έδωκε έκείνην

Ή δυστυχής κόρη δέν εννοεί τίποτε άπ’ αύτά, καί Sv τήν εσπέραν, τό σφίγξιμον έκεΐνο τής χειρός, καί τά λα- 
μονον έννοεϊ οτι πρόκειται νά συμβή κάτι πρωτοφανές', θραΐα καί πυριφλεγή βλέμματα ; Εύτυχή Λεωνίδα ! τά 
ότι ό νέος έκεΐνος — δέν τολμά νά τόν όνομάση διαφο- κύματα τοΰ έρωτος θά σέ καταπλημμυρίσουν' σέ περιμέ- 
ρετικά έν τή διανοία της — θ’άναβή ώς νικητής καί θά νει, γόη, Δόν Ζουάν. Καί έμάσσων μανιωδώς τόν μύ-

τίποτε- τρέμει, κλαίει, άναφρικιά ώς πέρδιξ εντός αυλα- να σταθώ εις Sv μέρος.
κος. Αί τελευταΐαι λέξεις τής μητρός της, ό τελευταίος Ό θεΐός μου καί μερικοί άλλοι φίλοι τής οικογένειας 
αποχαιρετισμός τής οικογένειας της, βομβοΰσιν είς τά μου καθήμενοι είς τήν αίθουσαν μέ έβλεπον ύπομειδιών- 
ώτά της, αλλα μάτην προσπαθεί να εννοήση την σήμα- τες καί ψιθυρίζοντες πρός άλλήλους· έπί τέλους, άφ’ ού 
«ίαν των τό πνεΰμά της, ποΰ είνε τό καύμένο τό πνεΰμά ώμίλησαν, ένύσταξαν, έχασμήθησαν, έσηκώθηκαν κ’ έφυ- 

είξεύρει, άλλά βέβαια όέν μένει είς τήν γαν καί έκαμαν πολύ καλά, διότι άν έμεναν άκόμη πε-
κεφαλήν της'—Ουτω νεοσύλλεκτός τις κατά τήν πρώτην Ιρισσότερον μοΰ φαίνεται πώς θά τούς έδερνα όλους, 
μάχην δέν είμπορεΐ ούτε ν άκούση ούτε νά έννοήσγι τά Τέλος πάντων, άνέκοαξα, τέλος πάντων ! Παρετήρησα
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ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

Τό μόνον έξοχικόν πράγμα τό όποιον εχει ή πόλις τών 
’Αθηνών είναι τά δύο μαγγανοπήγαδά της, ή Ωηα δη
λαδη καί τό 'Efinxttr Πνίϊψα μέ τά στερεότυπα καθη
μερινά δελτία των. Φαντασθήτε την θεσιν τών συντα
κτών αύτών, διότι τά μαγγανοπήγαδα συνήθως δεν τά 
σύοουσιν ίπποι.I

Προχθές τά Γυναικεία Λουτρά Φαλήρου έξελήφθησαν 
ύπό τοΰ ναυλοχούντος ιταλικού αποστόλου ώς η διωρυξ 
τοΰ Σουέζ, τής όποιας φιλοδοξοΰσι νά άναλάβωσι τήν 
αστυνομίαν. Καί έπλησίαζε, καϊ έπλησίαζεν ή λέμβος 
7θΰ Ναυάρχου, ΐνα κατασκόπευση τά ΰδατα, καί έστρυ- 
μωνοντο καί έτρυμώνοντο εις τό εσωτερικόν τά έπιπλέ- 
οντα αλαβάστρινα σώματα, οτε ρεΰμα ανδρικόν έκ τής 
προκυμαίας τοΰ Φαλήρου, έπι κεφαλής έχον τόν Άραμπή 
4Ρόκον Χοϊδάν, ηρξατο κατερχόμενον όρμητικώς, τοΰ 
άρχηγοΰ προκαλοΰντος ΐταλιστΐ εις μονομαχίαν τόν Ναύ
αρχον, καί έφευγον, καί έφευγον αί λέμβοι τοΰ Ναυάρ
χου καί φεύγουν άκόμα λαβοΰσαι το φύσημά των εις Αί
γιναν.

Έπέστρεφεν έφιππος έκ Παλαιοΰ Φαλήρου νομίζομεν ό 
κ. άγροτικός ύπαστυνόμος, ίσως μετά έκδρομήν καί εύω 
χίαν, οτε συνήντησε τόν τσομπάνην δύο κρεοπωλών τής 
αγοράς καί δέν γνωρίζομεν άκριβώς διά τίνα αφορμήν, 
τοΰ ήλθεν ή όρεξις νά τον εό>· fit fir διά τοΰ ξύ
λου τής γνώσεως. Ό τσομπάνης πράγματι άλλαξε τόν 
θεόν του- έλεεινός, αίματόφυρτος, πληγωμένος παντοΰ,

μόλις κατόρθωσε συρόμενος νά ευργ τούς άφεντικούς του, 
οΐτινες καί παραλαβόντες αύτόν τόν ώδήγησαν έν τοι- 
αυτη καταστάσει εις τόν κ. υπουργόν τών Στρατιωτικών, 
τόν καί Αντιβασιλέα. Ητο σχεδόν σκηνή κλασικού δρά
ματος. 01 κρεοπώλαι έπρότειναν νά τύν έκδύσουν, διά 
νά ίδή ή Α Άντιμεγαλειότη; τά έργα τοΰ ύπαστυνόμου 
της, άλλ’ έκεϊνος ικανόν φόβον καί έλεον αισθανθείς έκ 
μόνης τής έξωτερικής θέας, ήρκέσθη νά λάβη τήν πράξιν 
ύπό σημείωσιν.

— Νά σημειωθή, παρακαλοΰμεν, είς τά πρακτικά !

Έλησμονήσαμεν νά σάς εΐ'πωμεν προχθές σύν τοΐς 
άλλοις οτι τό ώραΐον ΝαύπΛιον τοΰ Γουδή κυβερνάται 
ύπό τοΰ περιποιητικωτέρου όλων τών πλοιάρχων, τοΰ 
άνεψιοΰ του κ. Ν. Γουδή, φερομένου ποός ολους τούς έ
πιβάτας φιλικότατα καί προκαταλαμβάνοντας καί τάς 
έλαχίστας θελήσεις των. Ολα αύτά είναι πολιτισμός δ- 
στις καθιστά τό Nawt.lior άληθινήν όασιν τής δλης Ελ
λάδος.

Μετ’ έρωτος άνέγνωμεν ώραΐον άρθρον τοΰ κ. Χαλικιο- 
πούλου έν τώ Λ!&η περί τοΰ Παιδαγωγοί τοΰ κ. Σπα- 
Οάκη.

Τί έφθηνία καί τί άφθονία έν τή άγορά βασιλεύει. Ό 
Θεός, εύλόγησε φέτος τούς καρπούς, τά λαχανικά, καί 
τό κρέας αύτό άκόμα χάριν τών πτωχών. Ή άγορά 
έπλημμ-ύρησεν άπό πεπόνια όλων τών ειδών καί ποιοτή
των, άπό ύδροπέπονας τής Καλαμπάκας, καί έξεχείλισαν 
πλέον είς τούς δρόμους, τά κάρρα καί τά πεζοδρόμια. 
Είναι χαρά Θεοΰ νά βλέπη τις τά .-rowtJdpt τής Ζακύν

θου καί τής Κερκύρας, τής τομάταις τών Πατησίων, 
ευτραφείς, κατακόκκινες, ζουμεραίς,σκάνουσαι άπό ύγείαν 
νά πωλοΰνται πρός 1 0 μόνον λεπτά τήν όκάν. Πόσαι οί- 
κογένειαι θά προμηθευθώσι διά τόν χειμώνα τό έγκυκλο- 
παιδικόν αύτό άρτυμα τής μαγειρικής καί πρός 5 λεπτά 
άκόμη ! Τών άχλαδιών πάλιν ούκ εστιν άριθμός ! Τά σύ
κα είναι γλυκύτατα καί πλήρη δρόσου. Αί σταφυλαί μάς 
ήργησαν, άλλά θά άνατείλουν φαίνεται ραγδαΐαι διά 
μιάς καί καλοψημέναι. Έν γένει τήν περυσινην άφορίαν 
τήν έκδικεϊται έφέτος παχυτάτη εύφορία. Ή φύσις έξέ- 
χυσεν ολους τούς θησαυρούς της άνευ ούδενός φθόνου καί 
προσκαλεϊ εί; άπόλαυσιν ολας τάς τάξεις. Είναι τόσον 
συγκινητικόν νά βλέπη τις τόν έργάτην άπολαμβάνοντα 
έπί ποδός τεμάχιον άρτου, τυρού καί μιάς τομάτας! Διά 
πόσας οίκογενείας ή τομάτα είναι ό κονσομές, ή κοτολέ
τα καί ή κρέμα συνάμα ; Πόλις δπου είναι έφθηνά τά 
τρόφιμα είναι πόλις μακαρία. Καί αί Άθήναι τούς μήνας 
αύτούς είναι μακαριώταται. Άς τάς πτύσωμεν λοιπόν, 
διά νά μή τάς ματιάξωμεν !

Παρακαλοΰμεν τούς πολυαρίθμους φίλους μας τούς 
άποστείλαντας ήμΐν συλλυπητήρια έπί τή έπιθέσει νά 
δεχθώσιν άθρόας τάς εύχαριστίας μας, συγχωροΰντες 
ήμΐν έάν ιδιαιτέρως έκαστον δέν εύχαριστοΰμεν δ^ έπι- 
στολής μας.

ΚΑΙ ΠΛΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Καί πάλι μές’ στή βρώμα τής ζηλευτής ’Αθήνας, 
’στό θόρυβο, στή σάχλα καί ’στήν πολιτική,

και πάλι μές στούς τόσους άγαπητούς κηφήνας, 
στα θέατρα, στά Άντρα, καί μές’ στή μουσική.

Καί πάλι τα κουνούπια, ή σκνίπες καί οί ψύλλοι, 
οί δημοσιογράφοι, οί κριτικοί, οί φίλοι.

Καί πάλι μές στήν πλήξι τής βρωμερή; Αθήνας . . . 
Θεέ ! τί άηδία καί τί χασμουρητό ! 
μοΰ όμιλεϊ ό τάδες, μέ έπαινεΐ ό δείνας, 
καί θέλω ή δέν θέλω καθένα χαιρετώ.
Καλώς μάς ήλθες, φίλε, πώς πέρασες ’στή Σύρα ; 
οί Συρ2ανοί σου στίχο·, είχαν πολλή άλμύοα.

Βλέπω ’στά φύλλα δλα πώς σήμερα θά γίνη 
τό θαυμαστόν μου έργον-, ό "Αχμικτ ’.·%ραιχίϊ<}ς, 
γεμάτο άπό άλας κϊ’ άπό νοημοσύνη,
κι’ άπ* τόν πολύ τόν κόσμο θά σπρώχνεσαι νά ’μπής. 
Καί πάλι άπό λόγους μ’ έχόρτασαν μεγάλους· 
τί δόξα εί; έμένα καί μούντζες είς τού; άλλους !

Γιατί, γιατί ’στή Σύρα άκόμη νά μή μείνω,
νά καββαλώ γαϊδάρους ήμέρα μεσημέρι,
είς τή χρυσή Τρυγάν* νά τρώγω καί νά πίνω,
και ν’ αναπνέω φρέσκο τής έξοχής άέρι ;
νά μήν κυττάζω μούτρα, σιχαμερούς σπαθάτους,
ομογενείς άγριους καί παχυμουλαράτους ;

μηχανικώς είς τον καθρέπτην, ήμην κατακόκκινος, καί 
τά ύποδήματά μου. . . . έντρέπομαι νά τό είπώ, μ’ έσ- 

ιγγον φρικωδώς. Έγεινα μανιώδης διότι αύτό τό χον- 
ροειδές έπεισόδιον τών ύποδημάτων ήλθεν είς παρο- 

μοίαν στιγμήν ν’ άποσπάση τήν προσοχήν μου- άλλά τί 
θέλετε νά κάμω ; ύπεσχέθην νά είμαι ειλικρινής καί σάς
λέγω δλην τήν άλήθειαν.

Τή στιγμή έκείνη το ώρολογιον έσήμανε τήν πρώτην 
μετά τό μεσονύκτιον, καί είδον αίφνης τήν πενθεράν μου 
είσελθοΰσαν είς τήν αίθουσαν. Οί οφθαλμοί της ήσαν 
ερυθροί, καί ή άνευ χειροκτίου χείρ της συνεπίεζε μαν- 
δύλιόν τι προφανώς ύγρόν.

Άμα τήν είδον, τό πρώτον μου συναίσθημα ύπήρξεν 
71 ανυπομονησία.· είπον κατ’ έμαυτόν : Τούλάχιστον ένα 
τέταρτο θά μέ κρατήση έδώ μέ τής κουβένταις της !

Πράγματι ή πενθερά μου κατέπεσεν έξηντλημένη έπί 
σκίμποδος τίνος, έλαβε τήν χεΐρά μου καί έλύθη είς δά
κρυα. Έν μέσω τών όλολυγμών της μοΰ έλεγε : «Λεω
νίδα . . .παιδί μου .... Λεωνίδα ... υίέ μου.

Το ένόουν δτι δέν έφαινόμην άντάξιος τής περιστά- 
σεως. «Έλα Λεωνίδα, είπα μέ τόν νοΰν μου, ένα δά
κρυ, εύρέ ένα δάκρυ' ή άξιοπρέπειά σου άπαιτεΐ ένα δά
κρυ.

Άλλ’ άντί δακρύου είς τά όμματά μου, μόλις κατόρ
θωσα νά εΰρω αύτήν τήν φράσίν είς τά χείλη μου.

— Μήν κλαίετε πλέον, κυρία, ησυχάσατε.

— Είμπορώ ; Λεωνίδα ! συγχώρεσέ με, παιδί μου.
— Μήν άνησυχεΐτε κυρία θά είμαι προσεκτικός... 
Εϊξευρον δτι τό χνρία ήτο πολύ ψυχρόν, άλλ’ έφοβή-

θην μήπως τήν προσβάλω, ώς γραίαν, άν τήν ώνόμαζον 
μητέρα μου, έγνώριζον δτι ήτο ολίγον φιλάρεσκος.

— ”Ω ! δέν άμφιβάλλω διόλου διά τήν άγάπην σας· 
ναί, Λεωνίδα μου, συγχώρησέ μου τά δάκρυά μου, καί... 
κατάστησέ την εύτυχή, αΐ ! δέν είν’ έτσι, αϊ ! δέν θά 
τήν καταστήσης εύτυχή ; αϊ ; Μη φοβείσαι τίποτε, δι’ 
έμέ, είμαι γενναία έγώ.

Δέν ύπάρχει είς τόν κόσμον πράγμα περισσότερον άνυ
πόφορον άπό τήν συγκίνησιν, δταν δέν τήν συμμερίζεται 
τις. Έψιθύρισα :

__  Μητέρα ! σκεφθείς έπί τέλους δτι θά συνεκινεϊτο
έκ τής έκδηλώσεως ταύτης τής συγκινήσεως μου· έπειτα 
πλησιάσας είς τό πρόσωπον της, τήν ήσπά.σθην,καί άκου- 
σίως μου έμόρφασα* τόσον πολύ άλμυράν καί δυσάρεστον 
γεΰσιν έδωκαν τά δάκρυα είς τό πρόσωπον τής πενθερά; 
μου.

ι
Άπεφασίσθη νά διέλθωμεν τήν πρώτην εβδομάδα τοΰ 

γάμου μας είς τήν έξοχικήν οικίαν τής πενθεράς μου. 
Μάς οργάνισαν λοιπόν μικρόν νυμφικόν διαίτημα, έστρω- 
μένον δλον μέ κυανοΰν όλοσηρικόν. Ήτο δροσερότατου 
Ή λέξις δροσερόν θά φανή έδώ ώς κακεντρεχής άστεϊ-

σμός άν σάς εϊπω δτι πράγματι τά δωμάτια ήσαν ολίγον 
ύγρά, ένεκα τής έσχάτως γενομένης έπιδιορθώσεως τών 
τοίχων.

Δωμάτιόν τι ώοίσθη είδικώς δι’ έμέ, καί εί; αύτό έ- 
τοεξα μέ τά τέσσαρα άφ’ ού έφίλησα πλέον δσον ήδυνά- 
ρ.ην τήν πενθεράν μου. Έπί σκίμποδος τίνος έκειτο ό 
κοιτωνίτης μου, έκ βελούδου καστανοχρόοβ, καί παρ’ αύ
τόν αί παντούφλαις μου. Δέν άντέσχον πλέον καί έξή- 
γαγον τά ύποδήματά μου φρενητιών Έν τούτοις ή καρ
δία μου ήτο πλήρης έρωτος καί μυρίαι σκέψεις έστροφο- 
δινοΰντο έν τή κεφαλή μου φρικωδώς συγκρουόμεναι. Συ- 
νήλθον ολίγον καί έσκέφθην έπί στιγμήν τήν θέσιν μου.

—Λεωνίδα, είπα κατ’ έμαυτόν, ή στιγμή αυτή είνε 
έπισημοτάτη στιγμή. Έκ τοΰ τρόπου μεθ’ δν θά διέλ- 
Οής τήν φλιάν τοΰ νυμφικού θαλάμου έξαρτάται 
πάσα ή μέλλουσα εύτυχία σου. Δέν είναι μικρόν πράγμα 
ή κατάθεσις τοΰ πρώτου λίθου ένός οικοδομήματος. 
Τό πρώτον φίλημα τοΰ συζύγου—καί ήσθάνθην ρίγος 
διατρέξαν τήν ράχιν μου—τό πρώτον φίλημα τοΰ συζύ
γου ομοιάζει πρός τό θεμελιώδες άξίωμα οπεο χρησιμεύει 
ώς βάσις είς όλόκληρον βιβλίον. Λεωνίδα, έδώ χρειάζε
ται σύνεσις. Είνε έκεΐ, όπισθεν τοΰ τοίχου τούτου, ή 
ξανθή σου μνηστή, ή όποία άγρυπνεΐ περιμένουσά σε, 
έχουσα τεταμένον τό ούς καί τεταμένον τόν λαιμόν ά
κούει έκάστην τών κινήσεών σου. Εί; έκαστον τριγμόν

τοΰ δαπέδου, φρικιά.—Καί ένώ έμονολόγουν ούτω έξεδύ- 
θην τό φόρεμά μου, καί έλυσα τόν λαιμοδέτην μου. ‘Π 
διαγωγή σου είνε διαγεγραμμένη, προσέθηκα- έσο περι
παθής μετά περιστολής τίνος, ήρεμ'ος μετά πυρός τίνος, 
άγαθός, πρήος κάί τρυφερός, άλλά συγχρόνως άφες νά 
διαφαίνηται ή σφοδρότης φλογερού πάθους καί ή θελκτι
κή άποψις σιδηρού οργανισμού.. .Αίφνης έφόρεσα πάλιν 
τό φόρεμά μου. Ήσχυνόμην νά είσέλθω εί; τόν θάλαμον 
τής συζύγου μου φορών κοιτωνίτην καί μέ τά νυκτικά 
μου. Έφόρεσα τό φόρεμά μου καί μετά μυρίας μέριμνα; 
καλλωπιστικά; έπλησίασα είς τήν θύραν καί έκρουσα 
τρία έχέμυθα κτυπήματα.—”Ω ! σάς δρκίζομαι, ετρεμον, 
καί ή καρδία μου έπαλλε τόσον σφοδρώς, ώστε έπέθετον 
τήν χεΐρά μου έπί τοΰ στήθους μου δπως καταστείλο 
τούς παλμούς. "Οσον είνε δυνατόν νά έκφράση τις τήν 
στοργήν, τήν παράκλησιν, τήν έχεμυθίαν, τά έξέφοασα 
διά τών τριών έκείνων κτυπημάτων. Καί αύτός ό άγιο; 
Πέτρος, ό όποιος ειξεύρει τί θά είπή ν άφίσή τούς αν
θρώπους έξω άπό τήν θύραν, Οά συνεκινεϊτο καί θά μοΰ 
άπήντα, είμαι βέβαιος: ’Εμπρός δά, Λεωνίδα . Αλλ ε
κείνη δέν μοί άπεκρίθη καί μετά στιγμήν άγωνίας άπε- 
φάσισα νά κτυπήσω καί πάλιν. Έπεθυμουν νά εϊπω μετά 
φωνής συγκεκινημένης: Είμαι έγώ, Κατίνα, είμπορώ νά 
είσέλθω ; Άλλ’ ένόουν δτι ή φράσις αΰτη έπρεπε νά λε- 
χθή μέ δλην τήν δυνατήν αβρότητα, καί έφοβούμην μή—
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Μακρυά άπό κίναιδους, πορναγωγούς, μεσίτας, 
άπό λογίους νέους καί άπό πατριώτας, 
άπό ξεθωρίασμένας τοΰ δρόμου Άφροδίτας, 
άπό κατσικοκλέφτας καί τοΰ Σταυρού ίππότας. 
Μακρυά άπό άγιους, μακρυά κι' άπό διαβόλους, 
μακρυά καί άπό ’μένα, άπ’ δλαις καί άπ’ δλους.

Όσο άξίζει ενα γαϊδα'ρου λ» μ.ενάρβ
’στής έξοχής έκεΐνο τ’ Άγάδικο ραχάτι,
"Ω ! δέν άξίζει Φάουστ, Τραβιάτα, Τροβατόρε,
■ή Πία, ή Μαρτινεθ, ή Άϊντέ, ή Πάτττ).
Ώ ! κάλλίο’μέ γαϊδάρους σ’ ερημωμένους τόπους, 
παρά έδώ ’στην πόλι μέ τούς γαϊδουρανΘρώπους.

Souris.

----------— ---------

ΑΙΑΣ Ο ΜΑ ΣΤΙ ΓΟΦΟΡΟΣ.
(Επ’ «ύχαερία τής άη«,φ:νής έν τώ Άπόλ- 

λωνε ΐϊβραιστάοίω;).

Τον καιρό εκείνον, απο δώ καί χίλια εξακόσια χρόνια 
•πριν γεννηθή ό Κύριος ήμών Ίησοΰς Χριστός έκ τής πα
ναχράντου Μαρίας τής άειπαρθένου παναγίας, διά τοΰ 
κρίνου τοΰ άθώου αγγέλου τοΰ παντοδυνάμου ήμών Θεοΰ,

πως δέν τό καταφέρω. Έμεινα λοιπόν μέ τό μειδίαμα 
έπί τά χείλη ώς νά ήδύνατο νά μέ ΐδη, καί έστρηψα τά 
μουστάκι (/.ου.

"Ηκουσα παραυτα έλαφρόν βήχα δστις έφαίνετο άπαν- 
τών με καί δίδων με θάρρος. Παρατηρήσατε οποίαν λε- 
πτοτάτην οξυδέρκειαν, όποίαν θαυμασίαν αβρότητα 
έχουσιν αί γυναίκες, ήν ήμεΐς οί άνδρες δέν έχομεν; Ήτο 
δυνατόν νά είπη τις, χαριέστερον: ' Έλα, σέ περιμένω, 
ψυχή μου, σύζυγέ μου!» Ό βήξ ούτος ητο ούρανός άνοι- 
γόμενος. Έστρεψα τό έλατήριον, ή θύρα περιεστράφη 
άθορύβως έπί τοΰ μαλακοΰ τάπητος. Ήμην είς τόν θά
λαμον τής συζύγου μου.

θελκτική τις χλιαρότης έπνευσεν έπί τής μορφής μου, 
καί άνέπνευσα τό άόριστον έκεΐνο άρωμα τοΰ ίου καί τής 
ίριδος, ή δεν είςεύρω τίνος, οπερ άπέπνεεν δ θάλαμος. 
Τά πάντα ησαν είς άταξίαν τινά μαγευτικήν ή έσθήςί 
τοΰ γάμου ήτο ερριμμένη έπί μιάς καθέκλας, δύο κηρία' 
εκαιον επι τής εστίας, παρά άνθοδέσμην λευκήν μαραν- 
θεϊσαν ολίγον, εκειτο φιάλη τις περιέχουσα άρωμ.ατικόν 
τι *>γρον, ασφαλές φάρμακον κατά τών λιποθυμιών. Άνε- 
γνώρισα τήν μητρικήν πρόνοιαν έν τή φροντίδι ταύτη, 
καί συνεκινήθην βαθέως. Έπλησίασα είς την κλίνην οπού 
άνεπαυετο ή Κατίνα, την μύτην της έχουσα πρός τόν 
.οΐχον έστραμμένην καί την κεφαλήν της παραχωμένην 

ev τώ προσκεφαλαίω. Ακίνητος, τούς οφθαλμούς κλει
στούς έχουσα, έφαίνετο κοιμωμένη, άλλ' ή ζωηρότης 

ZFot2i τ7*ί επρόδιδε τήν συγκίνησιν της. 'Ομολογώ 
®τι τήν στιγμήν εκείνην υπήρςα ό μάλλον αμήχανος τών

τοΰ τά πάντα όρώντος, έγέννησε ή μάννα τής Ό- 
ραίασ Έ.Πνης ένα αυγό δίκροκο-σημειωμένο γεννητοΰρι.

Τόρα άπό ποΰ είχε συλλήψει, δέν είνε γνωστόν, αί 
κακαί δμως γλώσσαις λέγουν, δτι τάχα είχε κατεβή ό 

'θεός Ζήνας, έν σχήματι άγγέλου—(γι’ αύταίς τής δου— 
λιαΐς έγένετο κάμιά φορά καί βώδι ό Ζήνας, δχι φορολο- 
γούμενον, διότι τό όργωμα τό τελείωνε σέ λίγα λεπτά), 
καί . . δηλαδή. Τό λοιπόν ή μάννα τής 'βρα/ας· Έ.Ιέ- 
χης άφοΰ έγέννησε τά αυγό, δέν τό πιστεύετο νά τό βάνη 
σέ κλόσσα μή τύχη καί τό σπάση μέ τή μύτη της, διά 
τοΰτο έκάθισε καί τό πλάκωνε,ή ιδία έξ ού προέκυψε καί 
ή παροιμία.

Κάδου χαι χΛάχωνε ζ αύγά οον.
’Από τ’ αυγό δ’ έκεΐνο εύγήκε ή Ώραία Έ.Ιένη, άπό 

τό πλάκωσε πλάκωσε, τής μάνας της.
Όταν ήρχισε νά μεγαλώνη τό κορίτσι, τδβαλε στο 

’Αρσάκειο.
Άλλά κορίτσι ήτο έκεΐνο ή πράγμα νά τό φάς μέσ* 

στό πιάτο ;
Σηκώθηκε ολη ή Εύρώπη στό ποδάρι, δλοι οι βασιλέϊ» 

δες τοΰ κόσμου ποιος νά τήν πρωτοπάρη.
Ό βασιλέας τών Κουκουβαόνων, ό βασιλέας τοΰ Tat- 

κερι, ό βασιλέας τοΰ Μαρούσι, ό Δούξ τής Σπάρτης, ό 
Πρίγκηψ τής Μάνης, τό Κορόϊδο τής Φανταρίας, καί 
χίλιοι δυό άλλοι.

Έκόντεψε νά γίνη γιά τήν Ώραίαν Έ.Ιένην, Ευρω
παϊκός πόλεμος.

Τότε ό πατέρας της Σαίντ-Ίλαίρ αποφασίζει νά τήν 
βάλη στή λοταρία, καί όποιανοΰ τοΰ πέσει, έκεΐνος νά 
τήν πάρη.

Μαζευτήκανε λοιπόν δλοι οί βασιλέηδες τής Ελλάδος 
καί τής Ασίας καί τής Αφρικής καί τής Αμερικής. Έ-

άνθρώπων. Νά βγάλω τά ροΰχα καί νά έμβω έτσι όρθά 
κοφτά κάτω άπό τό εφάπλωμα.... ήτο δικαίωμά μου" 
άλλ' ένόουν τήν κτηνωδίαν τοΰ τρόπου τούτου καί έπρο- 
τίμησα νά ζητήσω ταπεινώς φιλοξενίαν. Ώ ! σείς οϊτι- 
νες διήλθετε διά τών δοκιμασιών τούτων, άνασκάψατε 
τάς άναμνήσεις σας καί άναμνησθήτε τής θελκτικής καί 
βλακώδους εκείνης στιγμής, τής αγωνίας καί τής ευδαι
μονίας, καθ’ ήν πρέπει, άνευ προηγουμένης δοκιμής νά 
ύποδυθήτε τό δυσκολώτεοον τών προσώπων, καθ’ ήν α
παιτείται νά έχετε τήν μεγαλειτέραν δεξιότητα, οξυ
δέρκειαν καί εύγλωττίαν, παρ’ άλλοτέ ποτέ δπως έπι- 
βάλητε τήν σκληροτέραν πραγματικότητα χωρίς νά πε- 
τάξη τό ονειρον, νά δαγκάσητε τό ροδάκινον χωρίς νά 
καταστρέψητε τόν φλοιόν του, νά καταρρίψητε χαμαί 
έχθρόν δν λατρεύετε, καί νά τόν κάμετε νά κραυγάζη 

ι χωρίς νά σάς μισή, καθ’ ήν πρέπει νά καταστείλετε τό 
αίμα τό όποιον σάς άναβαίνει είς τόν έγκέφαλόν, καθ’ ήν 
ή έπιστήμη σας σάς στενοχωρεΐ ώς σάκκος πυρίτιδος όταν 
είσθε πλησίον πυράς, καθ’ ήν πρέπει νά είσθε συγχρόνως 
διπλωμάτης, δικηγόρος, καί άνθρωπος τής ένεργείας.

Θεέ μου! δταν τό σκέπτομαι ό ίδρώς μοΰ περιρρέει τό 
μέτωπον.

Έκυψα λοιπόν έπί τής κλίνης ζητών έν τή φωνή μου 
τούς μελωδικωτέρους φθόγγους, τούς ήδυτέρους τόνους^ 
καί έψιθύρισα: Κατίνα, κοιμάσαι, Κατίνα μου!....

(Κατά τόν Droz).
(Έκιτχι τό ιίΚος).

λίαργιόλος.
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πήγε καί ό βασιλέας τών Μυκηνών ’Αγαμέμνων, κάν Με
νέλαος—δέν θυμούμαι καλά—έπήγε καί ένας Αθηναίος, 
άπό τήν Πλάκα, θαρρώ, ονομαζόμενος — Ίπποκλείδης, 
δηλαδή Στραβαρίδης, σάν νά λέμε.

Ό πατέρας τής Ώραίας Έ.Ιενης είχε δλους αύτούς είς 
συμπόσιον έπί έφτά ήμέρας, νά φάν καί νά πιοΰν, άλά 
γερμανικά=Κάθε ένας τό ’δικό του.

Τοΰ Ίπποκλείδη, στό δρόμο ποΰ πήγαινε, τοΰ κλέψαν 
30 χιλιάδες φράγκα,—ολο του τό χαρτζιλίκι,—καί δέν 
είχε νά φάγη ό κακομοίρης. Έπήγε λοιπόν πεθαμένος 
στή πείνα στό χωριό τής Ώραίας ΈΛίνης, ποΰ ήτο βα
σιλέας δ πατέρας της. ,

Όταν έφθασεν έκεΐ ήρχισαν τά τσουμπούσια. Ό πα
τέρας τής Ώραίας Έ.Ιένης είχε τήν Ώραίαν Έ.ίένην 
κρυμμένην άπό πίσω άπό τήν πόρτα γιά νά βλέπη ποιος 
θά τής άρέση.

Ό Ίπποκλείδης, ώραΐος νέος, ώμορφονειός, τής είχε 
μπή στό μάτι, καί τής Έ.Ιενης καί τοΰ πατέρα της. 
Άλλά καθώς ήτο νηστικός ό Ίπποκλείδης, έφαγε λίγο 
παραπάνω καί ήπιε έτι όλιγώτερο' ζαλίστηκε ό άνθρω
πος,—νά λέμε καί τήν αλήθεια—καί άρχισε νά κάμη 
τσαμπαζλίκια, δηλαδή, άνέβηκε επάνω είς ένα τραπέζι 
καί περπατούσε μέ τά χέρια, σάν τούς μάγκας τών Ά- 
ποκρέω.

— Κρίμα τοΰ λέγει ό πατέρας τής 'βμαΖας Έ.Ηνης. 
K'j-cx εινε άργιραγχών πράγματα. Έασες. Τήν κόρη 
μου, θά τήν δώσω στόν Αγαμέμνων.

— Ού φροντίς ΊπποχΛείδη,
Άπήντησεν ό Ίπποκλείδης καί έμεινε άπό τότε ή πα

ροιμία αύτή. Δηλαδή. Λεν δίνω ίνα Λεπτό. Τοΰτ’ έστιν 
δέν χαμπαρίζω. Έγώ, (είνε σάν νά τοΰ έλεγε, ήλθα νά 
φάγω καί νά πγιώ, καί έπομένως δέν δίδω γιά τήν κόρη 
σου ενα παρά). Τέλος πάντων τήν πήρε ό κύριος Αγα
μέμνων, ό βασιλέας τοΰ Άργους τής Μηκύνας.

Τδμαθε ό κ. Πάρης δ γυιός τοΰ βασιλέως τής Τροά- 
δος.—— Πρώτης τάξεως ζαμπαράς. Καί λέγει τοϋ πατέρα 
του Πριάμου, βασιλέα τής Τρωάδος:

— Πατέρα, θέλω νά περιηγηθώ τήν Εύρώπη, χάριν 
περ γούστο. Νά μοΰ δώσης παράδες.

Ό πατέρας του, δ Πρίαμος, ό βασιλέας τής Τρωάδος, 
τοΰ έδωκε μπόλικες.

Ό Πάρις μιά καί δυό μπαρκέρνει μέσα στό βαπόρι 
τής ΠανεΛΛητίου Εταιρίας, καί βγαίνει στό Ναύπλιον, 
άπ’ έκεΐ μέ τό κάρρο τοΰ Χονδροκώστα φθάνει στάς Μη
κύνας, κάν στή Σπάρτη. Βρίσκει την Ωραίαν ΕΛένην 
καί τά ψήνουν.

— Νά σέ πάρω, νά μέ πάρης καί μαζύ νά ζήσωμε.
Τήν κλέφτει δ μουστερής. Ναυλώνει τή βάρκα Γοργό- 
καί μιά καί στή Κρήτη' τότε εζοΰσε μέσα σένα σπή-

λεο ό Λίηνόταυρος, δηλαδή ένα θηρίο, μισός άνθρωπος 
καί μισός κερατάς, —τοΰ βωδολογικοΰ συστήματος— ό 
«ποιος άφοΰ ένίκησε τούς Αθηναίους είς ένα πόλεμο, 
τούς έβαλε φόρο νά στέλνουν κάθε χρόνο δέκα κορίτσα 
άπό τά ώραιό-ερα νά τά τρώγη.

Ήτο άγριάνθρωπος αύτός ό Μινώταυρος. Καί φαντα
σθήτε νά θέλη νά τρώγη κορίτσα εύμορφα. Τόρα, τά 
έτρωγε ; δέν τά έτρωγε ; τί τώ έκαμε ; αύτό δέν τό ξέ
ρομε. "Αμα λοιπόν δ Μινόταυρος έμαθε πώς δ Πάρις 
έφθασε στή Κρήτη μέ τήν Ώραίαν ΕΛένην εύγήκε άπό 
τή σπηλιά του νά πάη νά τήν φάγη καί αύτή. Τό μα
θαίνει δ άγιος Γεώργιος καί βγαίνει καί αύτός στό άλο
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γο καβάλα. Ητο τίμιος άνθρωπος καί παλληκάρι. Τό 
ελεγε ή καρδιά του. Βρίσκει τόν κύριον Μινώταυρο στό 
δρόμο. Πιάνονται, τσακόνονται, δ ένας καβαλλάρης, ό 
άλλος πεζός. Μιά μαχαιριά, δηλαδή κοντακιά, δχι κον
τακιά, σαϊτιά, μά δέν ήτανε σαϊτιά, ήτανε, άπό ’κείνο, 
πώς το λέν, άποδαΰτο . . . Σουβλιά . . . δχι σουβλιά,κον- 
ταριά . . . Νούς . . . κονταριά.

Καί άπό τότε έμεινε ό άγιος Γεώργιος ζωγραφισμένος 
μέ τό κοντάρι καβαλλάρης καί μέ τόν όράχο μαχαιρωμέ
νο άπό κάτω του.

Μαθαίνουν τόν σκοτωμό τοΰ δράχου οί Κρητικοί καί 
σηκώνουν έπανάστασι. Ό Πάρις τότε τά χρειάστηκε καί 
πέρνει τήν Πάρενα, τήν Ώραίαν ΕΛένην —τό κλεψιμέϊ- 
κο πράγμα,καί τραβά μέ τό Πανε.ΙΛήνιον στήν Αλεξάν
δρεια. Έκεΐ εύρίσκει τόν Φαραώ καί τοΰ λέγει τά κα
θέκαστα.

— Νά φυγής,τοΰ λέγει δ Φαραώ, ό Κεδίβης τής Αί
γύπτου, διότι εγώ είμαι ύπό τήν προστασίαν τοΰ Σουλ
τάνου καί δέν μπορώ νά σέ προστατεύσω.

Τά ’βρίσκει στενά δ φίλος μας Πάρις, ποΰ ήτο άπό 
την Πάρο. Ποΰ νά φύγη ; Νά φύγη ; Άλλ’ άπό ποΰ νά 
φύγη; Άπό τό Σουέζ; ήτο νερό. Άπό τήν Αλεξάνδρεια; 
Ητο Νερό. Μαθαίνει τήν στενοχώριαν του ό Μωϋσής, ό 

έπί τών ναυτικών ύπουργός τοΰ Φαραώ, σέρνει ενα κουπί 
καί λέγει τοΰ Πάρη, τράβα μπρός. Φθάνουν στήν ’Ερυ
θρά θάλασσα καί έκεΐ σταυρόν χαράξας έπί τών ύδάτων, 
χωρίζονται αύτά είς δύο, καί περνά διά ξηράς ό Πάρις. 
Οταν βγήκε στή θάλασσα ναυλώνει μιά μπρατσέρα καί 

ολο ίσα στή Τρωάδα. Ήτο πρίμος καιρός.
Μαθένει δ Τρικούπης τήν άπαγωγήν τή: Πατούσενας, 

καί στέλνει τήν ΈΛΛάδα καί τόν ΒαοιΛέα Γεώργιον πρός 
καταδίωξιν τοΰ Πάρη στήν Αλεξάνδρεια. Άμα ποΰ 
είδε τά δύο πλοία ό Άραμπής, δ έπί τών Στρατιωτικών 
ύπουργός τοΰ Φαραώ, τό σηκώνει. ’Επαναστατεί. Εν τώ 
μεταξύ ολοι οι βασιλέϊδες τής Ελλάδος,—σάν νά λέμε 
δήμαρχοι—κάνουν έπιστρατεία καί στέλνουν δέκα χιλιά
δες στρατό τής καταλήψεως τής Τρωάδος. Έκαμαν ά- 
πόβασι καί πολεαοΰσαν δέκα χρόνια γιά νά πάρουν τό 
κάστρο τής Γραβιάς. Κοντά στά άλλα πρωτοπαλλήκαρα 
ήτο καί ό πλακιώτης—Άχιλέας καί ό καραγκούνης ’Ο- 
δυσσέας,—παμπόνηρος άνθρωπος.

Ό Άχιλλέας είχε κλέψει καί τήν είχε άστεφάνωτη τήν 
κόρην τοΰ παπά Χρύση, Χρυσηίδα,ό δέ Αγαμέμνων, ό γε
νικός στρατηγός τοΰ στρατοΰ τής καταλήψεως, μαθών 
δτι δ Άχιλλεύς είχε τήν ώραίαν έβραιοπούλα Χρυσηίδα, 
στέλνει καί τοΰ τήν πέρνει. Θυμώνει δ Άχιλλέας καί δέν 
βγαίνει πλέον νά πολεμήση. Τότε οί Τρωαδιταις έρήμα- 
ξαν τούς ’δικούς μας. Άλλ’ έως ξεθύμωσε ό Άχιλλέας 
καί θυμώνει μιά 'μέρα, βγαίνει όξω καί ρημάζει τούς 
Τρωαδίτας. Έσκότωσε μάλιστα καί τό πρωτοπαλλήκαρό 
των, τόν Έκτορα, τόν όποιον έζεψε στη καρότσα του 
άπό πίσω καί έτοεχε. Στήν τρεχάλα άπάνω τόν πλακώ
νει δ ίπποσιδηρόδρομος τόν Έκτορα καί πεθαίνει. Τόν 
είχε καί τό άστυνομικόν δελτίον. Έπειτα—δέν ξέρω 
πώς τά κάμανε αύτοί οΐ άνθρωποι—καί δ Αχιλλέας στε
φανώνεται μιά Τρωαδίτισα, άλλ’ έπάνω στό στεφάνωμα 
τοΰ δίνει μιά πιστολιά δ Πάρις καί πάρ’ τον κάτω τόν 
Παλαμάρα. Γίνεται πόλεμος καί ό Αίας πέρνει τό σώ
μα τοΰ Άχιλλέως καί μέ τό (μαχαίρι στό χέρι σχίζει, 
δλους καί περνά.;

Άλλος καυγάς πάλι γίνεται μεταξύ τών Ελλήνων
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■ποιος νά πάοη τά κουμπούρια τοϋ Άχιλλέως. Καί τά 
•πέρνει, ποιος νομίζετε; Ό κύριος Όδυσσέας. Τοϋ στρήφει 
■ή βίδα τοΰ Αίαντος, άπο τον πολύν θυμ.ό του. Βρίσκει 
ενα κοπάδι κατσίκια, τά όποια άκόμη δέν είχον δηλωθή, 
καί νά σου τούτο, νά σου έκεΐνο, τά κουτσοκεφαλιάζει 
όλα, τσακόνει κ’ ενα τράγο, τόν όποϊον έπάνω στη τρελ- 
λα του τόν πήρε γιά Όδυσσέα καί ο.ού τόν κρεμά τόν 
κέρατά άπό τά κέρατα καί στοϋ δίνει, ποϋ τοϋ έκαμε 
τά πλευρά του μαλακά σάν την κοιλιά του. Τό μαθένουν 
βΐ Σαλαμίνιοι ναύταις—οί Υδραίοι, Ψαριανοί καί Σπε- 
τσώταις και άρχίζουν τά κλάματα γιά τά κατσίκια πού 
δεν είχαν νά φαν. (Οί ευλογημένοι πάλι αύτοί δέν είξευ- 
ραν νά τά κάνουν γχιόσαι^.

Τό μαθαίνει καί ή αστεφάνωτη γυναϊκα τού Αίαντος 
Τέκμησα, (όλαις άστεφάνωταις τάς είχαν τότε) καί 
άρχίζει καί αύτη τά κλάματα. Τό μαθένει ή θεά τής 
Σοφίας Άθηνά καί κατεβαίνει άπό τήν κολώνα τής ’Α
καδημίας καί πάει καί συμβουλεύει τόν Αίαντα, τόν 
κάνει καλά καί έρχεται στά λογικά του. ’Αρχίζει τότε 
καί αύτός τής κλάψες, γιά τάς άνοησίας πού έκαμε, νά 
«φάξη τά τραγιά, καί λέγει:

— Γυναίκα, θά πάω νά ξεπαστρευτώ στά μπάν.α τοϋ 
Δαμασκηνού καί νά ήσαι ήσυχη, διότι άπό αΐματα τών 
τραγιών, είμαι λερωμένος.

Τί κάμνει; 'Αμα έφθασε στό περιβόλι, βγάζει τόν λά
ζο του, τόν καρφώνει στή γή, καί πέφτει προύμυτα έπά
νω του. Ξεκοιλιάστηκε καί πάει στό διάβολο.

’Αρχίζει άλλος καυγάς πάλι. Ό Όδυσσέας έλεγε νά 
τόν θάψουν μέ στρατιωτικάς τιμάς, οί δέ Μενέλαος καί 
’Αγαμέμνων έλεγαν οτι έπρεπε νά τόν θάψουν χωρίς πα
πά, διότι ώς αύτοχειριασμένον δέν έδινε ό Μητροπολίτης 
άδεια. Τέλος τόν θάψαν.

' Γστερα άπό καμπόσαις ’μέραις οί ελληνες έκυρίευσαν 
τόν Δομοκό και έβαλαν φωτιά στή Τρωάδα μέ τόν Δού· 
ριο ίππον. Τό μαθαίνει διά τοϋ πρακτορείου Χαβά ό Νέ- 
ρων στή ‘Ρώμη.— Άχ, μωρέ, λέγει, νά μή ήμουνα κ’ 
έγώ έκεΐ νά κάνω χάζι τήν πυρκαϊά. Τί τού σοφίστηκε ; 
Γιά νά 'δή πώς έκάη ή Τρωάδα, βάζει φωτιά στή Ρώ
μη, καί ύστερα πιάνει καί παλουκώνει ολους τούς χρι
στιανούς, ότι τάχα αύτοί βάλουν φωτιά. Βγάζει άφο- 
ρισμό ό Πάπας. Τό μαθένει ό Άραμπής, φουρκίζεται, κα 
βαλικεύει σ’ ένα γάδαρο ’Αλεξανδρινό καί λέει-—έμπρός 
παιδιά. Λεπίδι στούς χριστιανούς, καί νά σου οί άρα- 
πάδες μέ τά ρόπαλα καί τούς ξεπαστρεύουν ολους. Φουρ
κίζεται ή Άγγλρα καί στέλνει τόν Σέϋμουρ καί κάνει 
στάχτη τήν ’Αλεξάνδρεια. Έτσι είσαστε σείς, λέγουν 
οί τούρκοι, βάζουν φωτιά στή Σμύρνη καί καίουν τά ’Ε
βραίικα. Τά μαθένει ό Σουρής, βρίσκει τόν Νικηφόρο καί 
τού λέει.

— Μωρέ; άπεφάσισα γιά έκδίκησι νά σέ βάλω στό γά
δαρο καβάλα καί νά σέ κάμω Άραμπή μασκαρεμένο, πρός 
έκδίκησιν τοϋ Άραμπή.

— Βέβαια, τοϋ μασκαρά, λέγει ό Νικηφόρος. Φύγε 
καί μ’ έπίασε τό άράπικο μου μπουρίνι άπό τώρα. Άπό
ψε στόν Άπώέ.ι'ω/ίΐ θά μασκαρέψω τόν Άραμπή, θά χα
λάση ό κόσμος (θά πάρω όμως καί τόν Αίαντα μαζύ γιά 
κάθε καλό καί κακό) καί όποιος θέλει άς πάρη τά μού-

. ίρά του καί άς έλθη.
ΙΙαλίζάνϋρωπος.

ΑΞΙΩΜΑ.

Οταν είς μουσικήν, θέατρον, έκκλησίαν, κηδείαν, τε
λετήν, πανήγυριν, ταχυδρομεΐον κατά τήν διανομήν τών 
επιστολών ή σιδηροδρομικόν σταθμόν κατά τήν είσοδον 
ή έςοδον έπιβατών, σέ σκουντίση ή σέ πατήση τις, μή 
τό λ.άβης ύπ όψιν, διότι είς τάς πολυάνθρωπους συνα
θροίσεις τό σκούντημα καί τό πάτημα τίθενται είς λο
ταρίαν, έν ή έγγράφονται άπαντες οί παρευρισκόμενοι 
•καί.............σοΟ επεσεν ό λύτος.

Φαλέζ.

ΕΝ ΣΥΡΑ.. Λ
Είς τό περίφημον έξοχικόν ξενοδοχεϊον Τρυγόνβ 

ενοικιάζονται δωμάτιά μετά καί άνευ επίπλων.

ίϊΡΕΘΗΣΑΝ ύπό τοΰ Μή Νάνβσαι έν βαγονίω 

τοΰ σιδηροδρόμου κομψότατα γυαλιά τοβ θεάτρου 
καί ό άπολέσας παρακαλεΐται νά έλθη νά μάς άπαλλάξη 
τού βάρους.ΟΙΝΟΙ Α&ΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Όίός Σταδίου ΚΕλΤΡΙΚΙ! ΑΙΙΟΘΗΚΙΙ Οδός Σταδίου

(’inivavtt τοΟ Ταχνδρομίίου)
ΟΙΝΟΙ ΛΕΓΚΟΙ άρωμα τικώτατοι, λεπτότα

τοι, νέκταρ διά θεούς, ποίησις τών τραπεζών, μέ τά 
φρούτα ιδίως οιπαράμ-ελλοι.

ΟΙΝΟΙ MKAAWKS πλήρεις ζωής, δυναματι- 
κοί, βάλσαμον, μή φέροντες καμμίαν ζάλην, ιχίολοε.

KkA Ϊ.ΤΙΙ ΦΙΑ.ΝΙΙ λευχυΟ τιμάται μόνον 
ί)() λεπτών.

Ι£Κ./%ΧΊΓΙΙ ΦΙΑΝΙΙ μ,έλανος τιμάται μό
νον 1 Ορκχμ,ής.

ΛΓΟΡΛΖΕ ΓΕ άπ’ εύθείας άπό τήν Κεντρι
κήν Αποθήκην διότι ή μεγίστη δημοτικότης τών οί
νων τούτων προκαλεΐ τάς παραποιήσεις.

ΟΙΝΟΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ'

'Οδός Σταδίου aniram τον Ταχυδρόμου.


