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—ΓΡΑΦΕΐΟΝ, οαος μουσών, ΆριΟ. 4, απέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ.

Πρόκειται νά καταργήσωμεν τό μονοπώλιον τής πε
ριέργειας οπερ διά τών συνεχών επαναστάσεων, μεταπο
λιτεύσεων, υπουργικών μεταβολών, κοινωνιστικών εκρή
ξεων, κοινοκτημονικών έξάψεων, έξασκεϊ ή Γαλλία, στελ- 
λουσα άπό τοΰ κέντρου τής πυρκαϊάς της λάμψεις θερ- 
μάς καί αντανακλάσεις πανοραματικάς ε’ς τά πέριξ έθνη, 
περιεργαζόμενα μέ τό τηλεσκόπιου τούς άνευρισμούς καί 
τά υστερικά της καί στρέψωμεν πρός τάς μικράς Αθή
νας τά τηλεσκόπια τοϋ κόσμου ; Πρόκειται νά καταβι- 
βάσωμεν έντός τών ρυπαρών οδών μας καί παρά τα μέ
γαρα τών ομογενών τήν ουρανίαν πολιτείαν τοΰ Πλά
τωνος, άνατρέποντες δλον τό άστυκόν καί κοινωνικόν 
καθήκον δι* ένός καί μόνου ψηφίσματος δι ου νά κηρύτ- 
τωμεν κοινάς μέν τάς γυναίκας, κοινά δέ τά κτήματα ; 
Πρόκειται νά είσαγάγωμεν πρώτοι ήμεΐς πανηγυρικώς, 
έπισήμως, μετά προηγούμενου αγιασμόν, τους δύο μεγά
λους πόθους τών θερμοτέρων φαντασιοκόπων, χοινογα· 
{Αίαν κοινυκτηίΑοαύνζ,ν—άρτύοντες νέον Σύνταγ
μα καί άπαρτίζοντες αύτό έκ τής Ουτοπίας τοΰ Θωμά 
Μωροΰ, έκ τής Ωκεανίας τοϋ "Αρρικτων, έκ τών ιδεών 
τοΰ Γράκχου Μπαμπέφ, έκ τών Τεσσάρων Κινήσεων τοΰ 
Φουριέ και τών ΦαΛαγρείων τοΰ Eufantin ;

Άν τοϋτο έπιδιώκη ό κύριος Παχύς, μέ τούς ύπ’ αυ
τόν ‘Ραδινόν, Άδαμ.όπουλον καί τόν νεώτερον Ταρμπά- 
ζην, πρέπει νά μάς τό ειπωσι, νά λάβωμεν τά μέτρα μας, 
νά σκε,φθώμεν έπί τοσούτω γοητευτικών προτάσεων άλ
λ’ άν ό κ. Παχύς δεν τύ χουνεΐ άπό τάς ιδιοκτησίας του, 
τότε δέν βλέπομεν τόν λόγον δι' δν θά.τύ χουε-ήσουν οί 
μεγάλοι γαιοκτήμονες τής 'Ηπείρου καί Θεσσαλίας. Άν 
αύτός άχρι τοϋδε ούχί νά μοιράση μετά τών συμπολιτών 
τ$υ κατά τό ό έχων δύο χιτώνας κτλ’ άλλ’ ούδ’ έκεί
νην τήν άσθενεστάτην,τήν σκοτεινήν άπόχρωσιν τοΰ κοι-

νωνισμοΰ, τής έν εύεργετικοΐς δηλαδή σκοποΤς κοινοπρα
ξίας απάντων, έβαλέ ποτέ είς ένέργειαν, δέν καταλαμ- 
βάνομεν πώς θ' άπαιτήση παρ’ άλλων νά μοιράσωσι τά 
ύπάρχοντά των πτωχοΐς καί νά μίίνωσιν αύτοί άκτήμονες.

Διότι περί τούτου καί μόνου πρόκειται.
Άμ’ άφαιρέσητε τόν άγώνα είς δν είσήλθεν άπαξ ό κ.

Παχύς, είτε διά νά έπιτύχη Βουλευτής, είτε δι’ οί’ους 
δήτινας λόγους, κκί άπό τοΰ οποίου δέν δύναται πλέον 
νά υποχώρηση, χωρίς νά γίνη καταγέλαστος είς έαυτόν 
καί ψηφοβοληθή ύπό τών έκλογέων του, άμ.’ άφαιρέσητε 
τά καταχθόνια συμφέροντα τά όποια θά έγεννήθησαν 
έκ τής ιδέας τής αρπαγής τεραστίων ιδιοκτησιών τών 
διακοσίων μεγάλων γαιοκτημόνων τής "Αρτας καί 
τής Θεσσαλίας, άμα παραγκωνίσητε τούς έρεθιζοντας 
τούς χωρικούς δικηγόρους διά νά έχωσι δίκας, άμα πα- 
ραμ,ερίσητε την βδελλοτάζιν τών μικρεμπόρων παραχεν- 
Γί(ίω>·, ζητούντων νά μεταβληθώσιν αύτοί είς δέσποτας 
τών χωρικών, άμα στουμπώσητε τ’ αύτιά σας έν τή 
διά λογαριασμόν τοΰ κ. Παχύ γραφείση έκθέσει, είς τάς 
βδελυκτώς έπανερχομένας πρός σκοτισμόν τής άληθείας 
καί διά προσποιητής άμαθείας φράσεις ; ή σταΰ- 
;<ωσίζ·, τό αίμα, οί πατέρες μας, τύ Οι/ρίυν ό 'Λ.ίης, ή 
βορβυρώόης χαι ρυπαρά πηγή τής ιδιοκτησίας, ή μήτηρ 
του Λάμχω χαι ή άδε·ίφη Λ,αΐνιτρα, αί χαταοττροφαί τής 
πο.Ινπαδοΰς Κρήτης, χτ.ί. χτ.ί. τότε ούδέν άλλο μένει 
χάτω χάτω τής γραφής ή τοϋτο : Αΐόλ&μιος xij; εβεο> 
χτηβέας. Καί τί πόλεμος ; Πόλεμος γενικός, έναντίον 
τής ιδιοκτησίας, έπ' όνόματι άρχών κοινωνικών, πρός 
παρεμπόδισιν τών πλουτοκρατικών συγκεντρώσεων, δπως 
άναπνεύσουν οί μεγάλοι εργατικοί πληθυσμοί ; "Οχι. 
Ιίολεμος τής ιδιοκτησίας ώρισμένων προσώπων, διά νά 
έπωφεληθώσι πάλιν ώρισμένα πρόσωπα. Οί χωρικοί εί
ναι τά όργανα. Οί χωρικοί, οϊτινες πληοώνουν τόν Κα- 
ραπάνον, οί χωρικοί θά πληρώσουν καί τόν ΙΙαχύν μέ 
τούς δικηγόρους του. Αυτοί θά πάθωσιν έκ τής άναρχίας· 
αύτοί θά πεινάσουν αύτοί θά καταφύγουν ;!ς τοκογλύ
φους· ένώ οί άλλοι, οί θερμασταί τοΰ ζητήματος, θά 
καπνίζουν τό σιγάρον των, ό'ταν τό δζάκι τοΰ γεωργός
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επα-
ώθήσουν είς τήν καλλιέρ- 
τύχης των. Τούς ώθοϋν 

έχουσιν άνάγκην συντηρή-

δέν θά έχη καπνόν νά κκτχ-'ζη. Τούς ώθοϋν είς την έ 
■νάστασιν, ’ ένφ έπρεπε ν' ώθήσουν εί; την καλλ
γειοιν καί τών αγρών καί τ
εις την άρπαγήν, ένώ .,ΛΟυ „
σεως. όυό r , , , , γ

Καί εχομεν δόο Ιδιαίτερα χωριστά άπ αλλήλων ζη
τήματα. " Τό αγροτικόν ζήτημα όπερ είναι γενικόν καθ 
άπασαν την Ελλάδα, παλαιάν καί νέαν, σκοπούν την 
βελτίωσιν τής τύχης τών χωρικών, την πρός τό συμφέ
ρον αύτών βελτίωσιν τών σχέσεων καλλιεργητών και 
γαιοκτημόνων, την χάριν τοΰ δικαίου άπόδοσιν είς τούς 
μικρούς καλλιεργητάς όλων τών κατά καιρούς καταπα- 
τηθέντων κτημάτων. Έάν πιέζη τούς χωρικούς δ Καρα- 
■πάνος, τούς πιέζει καί δ βασιλεύς είς την Δεκέλειαν, 
τούς πιέζει καί δ Τσιγγρός είς τόν Ώρωπόν, τούς πιέζει 
καί ό ΓΙετσάλης είς τό Ξηροχώρι, τούς πιέζουν καί οί 
μεγαλοκτηματίαι είς την Λεοαδείαν.

Ιδού τό έν ζήτημα, οπερ είναι γενικόν δι’ άπασαν την 
Ελλάδα, καί τό όποιον άργά ή ογλίγωρα θά λάβη την 
λύσιν του ύπέρ τών μεγάλων περιφερειών καί τών πυ
κνών πληθυσμών, έναντίον δέ τών άρπάγων γαιοκτημό
νων καί τών καταπατητών άρχόντων.

Άλλά τό άλλο ζήτημα κατά τοΰτο είναι άγροτικόν, 
καθ’ ό’σον έβαλεν είς κίνησιν άγροτικούς πληθυσμούς θία
σος πανούργων διεκδικούντων ίδια συμφέροντα καί ίδια 
πάθη, διά νά ΰποκατασταθώσι αύτοί έπειτα μεγαλοκτη- 
αατίαι άντί τών γυμνωθησομένων νΰν ιδιοκτητών καί 
κυρίων τής γής. Διότι τοΰτο είναι βέβαιον, ή Θεσσαλία 
ούδέποτε Οά ύπάρξη χωρίς μεγάλων ιδιοκτησιών καί χω-
ρίς μεγάλης καλλιέργειας. Αί σχέσεις μόνον τών καλλιερ-
γητών καί γαιοκτημόνων πρέπει νά κανονισθώσιν πρός δοξοτήτων, άντιφάσεων, κ*θχρών διαστροφών, χείμαρρος 

όστις τούς κάμνει νά πά.ου7 τά παπούτσια σ το χέρι 
καί τά ένδύματα ύπό μάλης δια να σωθοΰν. Παρου—

τό συμφέρον αύτών τών τάξεων.
Αύτό τό άλλο λοιπόν ζήτημα ούδέν άλλο άφορά είμη

τήν άρπαγήν νομ-ίμ-ω·; κτ/,Οείσης εδεοκτηαίας.

Τό φυλλάδιον τοΰ κ. Παχύ διά ν’ άποδείξη τούς με- 
γαλοκτηματίας “Αρτης καί Θεσσαλίας φαντασιώδεις ίόιο- 
κτήτας, σφαδάζει μεταζύ τοΰ λιπαρωτέρου κοινωνισμοΰ 
καί τής σοφιστικωτέρας δικολαβίας' μεταξύ τής άρχή; 
τοΰ Προυδώμ : Ή Ιδιοκτησία (7rat χ.Ιοχή καί τής σφο- 
δοοτέοας μωρίας τοΰ κόσμου, οτι τδ μιρί firai γόρος.

Αί ίδιοκτησίαι έν Άρτα καί Θεσσαλία ήγοράσθησαν 
διά ταπίων καί είναι έγγεγραμμέναι είς τό Γενικόν Κτη- 
ματολόγιον τής Κωνσταντινουπόλεως, έν τώ ύπουργείω 
τών Οικονομικών, φέρουσιν άρα πάντα τούς νομίμους τύ
πους οΰς δέον νά φέρη πάσα ιδιοκτησία διά νά είναι σε
βαστή ύπό τοΰ Κράτους. Είναι άληθές ότι προκειμένου 
περί τών ιδιοκτησιών τοΰ κ. Καραπάνου ήγειραν την έν- 
στασιν ότι τά ταπία είναι πλαστά' άλλ’ ό κ. Καραπάνος 
τούς προκαλεΐ νά τό αποδείξουν. Τί κάμνουν οί περί τόν 
κ. Παχύν ; Ανατρέχουν είς τόν Κατακτητήν τόν Μωά
μεθ καί εύρίσκουν ότι ό Κατακτητής ήρπασε τά κτήματα 
καί τά έδωκεν είς τιμαριούχους. Καί έπειδή τά ήρπα
σεν, ό Καραπάνος δέν είναι ιδιοκτήτης. 'Εξετάσατε 
κύριε Παχύ, μετά τόσης έπιμελείας τήν καταγωγήν καμ 
μ.ιάς λαίδης λίρας σας, έκ τών πολλών άς έχετε ; Ξεύ· 
οετε ότι όχι μία, άλλά πολλαί έξ αύτών, δυνατόν νά 
άπεκτήθησαν πρό άμνημονεύτων χρόνων διά φόνου ή Οιά 
κλοπής ; Είσθε ένοχος όμως σείς διά τήν καταγωγήν 
τής λίρας σας; Μεταβαίνουν έπειτα άμέσως είς τόν Άλή

πασσά τόν Τεπελενλή, καί τούς υιούς του, Μουχτάρ καί 
Βελή, είς οΰς άνήκον αί ίδιοκτησίαι τοΰ Καραπάνου έν 
Άρτη. Εύρίσκουν οτι ό Άλής τάς γαίας αύτάς δέν τάς 
ήγόραζεν, άλλά τάς ήρπαζεν. ’Ιδιοκτησία όμως έν Τουρ
κία σύμφωνα μέ τό Σερή δέν ύπάρχει, δεν δύναται νά 
ύπάρξη έζ αρπαγής. Φέρουν είς μαρτυρίαν ένα Μανσούρ, 
καί ό Μανσούρ δέ αύτός τούς διαψεύδει γράφων έπί λέ- 
ζει ότι δ ΆΛής ΐγίκετο ιδιοκτήτης, ότι ήγάραζε γαίας, 
δτι ήκάγχαςε τους χωρικούς νά τύ ττω.Ιωσι τάς γαίας 
των, καί ra του κάμκουυ συηδιοκττ,τηΐ’.

Είναι δέ βέβαιον ότι μετά τήν καταστροφήν τοΰ Άλή, 
αύτά τά κτήματα τά δποία έχει δ Καραπάνος, τά έδή- 
μευσεν ή Πύλη. Πώς θά τά έδήμευεν, άν δέν ήσαν πε
ριουσία τοΰ Άλή ; Προσέρχεται δέ ή μαρτυρία τοΰ Άγ
γλου ιστορικού Λήκ, οστις όνομαστί άναφέρει τά χωριά 
τοΰ Καοαπάνου τά δποϊα ήσαν ιδιοκτησία τοΰ Άλή, καί 
προσδιορίζει άκόμα πόσας προσόδους τοΰ έφεραν αύταί 
α'ί γαϊαι άπό τής δεκάτης, καί πόσα άπό τό εισόδημα 
τύυ άκικήτωυ ϊδιοκτησιύυ του. Γλυστροΰν επειτα ώς έπι— 
δέζιοι βαλλισταί είς τό προσφιλές των έπιχείρημα, τό 
όποϊον τούς παρουσιάζει μυθοπλαστικά όντα παντομίμας 
χριστουγεννιάτικης τών Άγγλων ύπό άπλετον ηλεκτρι
κόν φώς', τέρατα μέ κεφαλήν μεγάλην ώς τήν ύδρόγειον 
σφαίραν, μέ κοιλίας έζογκωμένας ώς άερόστατα καί μέ 
κάτι κινεζικούς πόδας, τό έπιχείρημα: οτι αύτό τό τρί
τον, αύτό τό γεώμορον οπερ δ Άλής έλάμβανεν άπό τάς 
ιδιοκτησίας του, δέν ήτο μίσθωμα όπερ κατέβαλλον οί 
καλλιεργηταί, άλλά ή αύθαίρετος καί έν άγνοια τής 
Πύλης αυξησις τοΰ φόρου τής δεκάτης είς τριάντα τοϊς 

! ! Καί έδώ συρρέει πλέον χείμαρρος μωριών, παρα-
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σιάζουν τόν Άλή ότι έφορολογει τας ιδιοκτησίας του ! 
Διαψεύδουν αύτόν τόν μηχανικόν τοΰ έπιτελείου τοΰ Αλή 
Μανσούρ, έφ’ ού κυρίως στηρίζονται, καί όστις £ητώς 
λέγει ότι ό Άλής ένοικίαζε τά τσιφλίκια του. Άντεπε-• * — * ΑΑγ- 

ν τόν
φόρον τής οεκατης εισεπραττεν ο ΛΛης ζυυ πουγγίά, 
άπό δέ τό ΐαοοον—ήτοι τό εισόδημα τών ιδιοκτησιών 
του, 2000 πουγγίά, λίρας 60,000. Δέν ήξεύρουν πώς νά 
δικαιολογήσουν ότι τό ΐμορον αυτό, όπερ παρουσιάζο

ΐμορον, όπερ καί έπώλει, ένοικίαζεν, 
ι νού διατί αϋτη ή έξογκωμ,ένη δε-

ετήρησε το

>ημα υπέρ
διότι τό ΐμορον δέν ήτο φόρος, άλλα ιδιοκτησία.

Δέν έντοέπονται νά ποοσράπτουν ώς επιχείρηι
αύτών, δήλωσίν τοΰ βουλευτοΰ Άδαμοπούλου, όστις λε
ληθότως λέγει : «Έλάμβανε δέ ό Άλής λόγω τής προ
στασίας ταύτης τό τρίτον τών εισοδημάτων τών Δημη
τριακών καρπών, όπερ βαθμηδόν μ.ετετρεψεν εις 
[κα συνδεοκτησέκζ ·. Καί όλον αύτό τό μέγα εκ

διχαίω·
αι-

ϊ

λή

φεύς τοΰ φυλλαδίου δ βουλευτής “Αρτης, θά τοΰ έκάμνο- 
μεν τήν τιμήν νά τοΰ τήν άπονείμωμεν όλην, άλλ’ έπειδή 
άλλοι διά λογαριασμόν του έγραψαν τό φυλλάδιον, εί; 
τούς άλλους αύτούς άναγκαζόμεθα ν' άποδώσωμεν κάτι 
περισσότερον τής άμαθείας, δηλαδή κακοήθειαν έν έπι- 
γνώσει. Εύρον τήν τουρκικήν λέξιν μιρί, τ·ήν εύοον ti'rj.- 
φωνοΰσαν μέ τό ΐμορον, ύπέθεσαν λοιπόν τό μ/ρΐ φόοον, 
είδος γκαστρωμένης δεκάτης, καί ύπεστήριζαν άναιδώς 
εν τώ φυλλαδίφ των ότι τό μιρί είναι φόρος. Κατά 
τίνος δέ τό ύπεστήριζαν αύτό ; Καθ’ όλου τοΰ τουρκικού 
έθνους, καθ’ όλης τής τουρκικής γλώσσης, καθ’ ολη; τής 
τουρκικής νομοθεσίας, καθ’ όλων τών ύπομνηυ.ατιστών 
αύτής, καθ’ όλων τών Ασιανών Λεξικογράφων. Διότι 
καθ’ ολους αύτούς, πλήν τοΰ κ. Παχύ, νέου αίρεσιάρχου 
γλωσσολόγου, τό Μιρί είναι ό Δημόσιος Θησαυρός, είς 
δν έπληρόνετο τό γεώμορον διά τά κτήματα τοΰ Στέμ
ματος.

Καί όταν μέν οχυρόνωνται οί περί τόν Παχύν είς με- 
μακρυσμένον παρελθόν, ή οπτική άπάτη περιάπτει Οέλ- 
γητρόν τι είς τάς σκηνοβατικάς τερατείας των Άλλ’όσω 
πλησιάζουν είς τούς καθ ήμάς χρόνους, αί τερατώδεις 
μορφαί των δέν ίλαρύνουσι πλέον, άλλ’ άποτροπιάζουν. 
Οταν τά κτήματα αύτά άπό τής κυριότητος τοΰ Άλή 

περνούν είς τήν κυριότητα τής Πύλης, άπ’ αύτής πάλιν 
πωλούνται είς άλλους έπί πληρωμή έμφυτευτικοΰ κανό- 
νος (1)' παρ’ αύτών τ άγοράζει ό Μουσταφά πασάς τό 
1859, καί είς τόν Μουσταφά δωρεΐται ό Σουλτάνος τόν 
έμφυτευτικόν κανόνα,οστις άνήοχετο είς 216,500 γρ.κατ’ 
έτος,ό δε Μουσταφά; γενόμενος πλήρης ιδιοκτήτης, άν- 
τήλλαξε τόν Μουλκιναμέ, δν είχε ώς έμφυτευτής, διά 
χοτζετιών καί ταπίων, καί δι’ αύτών τών χοτζετιών καί 
ταπίων ένεκατέστη ιδιοκτήτης ό κ. Καραπάνος, δυνάμει 
60,000, λιρών, όταν οί διά λογαριασμόν των νέοι En
fant!· διέρχονται όλα αύτά τά στάδια τών έν λόγω ιδιο
κτησιών, βυθίζουν τούς γρόνθους είς τούς λάρυγγάς των, 
και απειλούνται οί φιλάνθρωποι νά σκάσουν, έκ φόβου 
μήπως ακουσθοΰν τά κρυφά των γέλοια, διϋσχυριζομένων

(I) Παραθέτομεν ένταΰθα τήν έξής παράγραφον έκ 
φυλλαδίου τοΰ κ. Καραπάνου διά νά έννοηθώμεν καλλί
τερα ύπό τών άναγνωστών μας: «’Ολίγα έτη μετά τήν 
δήμευσιν τών κτημάτων τοΰ Άλή Πασσά καί τής οικο
γένειας αυτού, ή Τουρκική κυβέρνησις ήρχισε νά πωλή 
εξ αυτών. Οπως διευκολύνη τήν έκποίησιν, παρεδέχθη 
την πώλησιν, είτε είς πλήρη ιδιοκτησίαν, ότε ό άγοοα- 
στης, πληρώνων την συμπεφωνημένην άξίαν τοΰ κτή
ματος, έγίνετο ιδιοκτήτης αύτοΰ καί έλάμβανε τακτικά 
ταπία, είτε είς απλήν έμφύτευσιν, έπί πληρωμή τοΰ 
έμφυτευτικοΰ κανόνος(μουατζελέ), οτε ό άγοραστής έπλή- 
ρωνε μικρότερον ποσον διά τήν άγοράν τοΰ δικαιώματος 
τής εμφυτϊυσεως, ελάμβανε δέ, ούχί ταπία, άλλά φιρ- 
μάνιον όνομαζόμενον Μουλκηναμέ. Έδωκε δέ συνάμα ή 
Τουρκική κυβέρνησις το δικαίωμα τής έπιλογής εί; τούς 
αγοραστά; όπως μεταβάλωσιν όσάκις θελήσωσι, τήτ έμ- 
φυτευσιν είς πλήρη ιδιοκτησίαν, πληρόνοντες τό δωδε- 
καπλάσιον τοΰ έμφυτευτικοΰ κανόνος. Τοιουτοτρόπως δ' 
επωλήθησαν, έν τε Ηπείρω καί Θεσσαλία τά πλεΐστα 
τών τσιφλικίων τοΰ Αλή πασά. Έκ τών πωληθέντων δέ 
ωσαύτως, τα πλεΐστα έγένοντο πλήρης ιδιοκτησία τών 
αγοραστών, διά τής άγοράς, ένίοτε δέ καί διά τής ύπό 
τον Κράτους δωρησεως τοΰ έμφυτευτικοΰ κανόνος(σ. 77).

:ι κασ ολην αυτήν την αλληλουχίαν άπό Άλή είς 
Σουλτάνον, άπό Σουλτάνου είς ’Ριφάτ, άπό Ριφάτ είς 
Αντιβασιλέα, άπό Άντιβασιλέως είς Μουσταφάν, άπ» 

Μουσταφά εις τους κληρονόμους του,από τών κληρονόμων 
του εις το Κράτος, δέν επωλεΐτο ιδιοκτησία, αλλά φ<ί- 
οης τ«»Ο Βάράτους .' ! ! Καί πότε αύτό; έν έτει 1867, 
έν ετει 1870. μετά τόν κανονισμόν τής τουρκικής νομο
θεσίας, ότε όλοι οί φοροι ησαν γνωστοί, καί μόνον ό φό
ρος αύτός ήτο άγνωστος, ό φόρος τοΰ γεωμόρου, οστις 
σημειώσατε καθ όλην την αύτοκρατορίαν μόνον είς χωρία 
"Αρτας καί Θεσσαλίας έπεβάλλετο' φόρος οστις έπω- 
λεϊτο ή ένοικιάζετο είς όν τινα ήθελε τόν άγοράζει' φό
ρος δι’ ον έζετελοΰντο έν τω Κτηματολογίω όλο·, οί νενο- 
μισμένοι τύποι τής μεταβιβάσεως τών περιουσιών' φόρος 
τόν όποιον είχεν άγοράσει ό Άντιβασιλεύς καί έφορολό- 
γει τους ύπηκόους τοΰ Σουλτάνου ί ! φόρος τόν όποιον 
ήδύνατο ν’ άγοράση καί ό Γεώργιος πρό τής προσαρτή- 
σεως άκόμη καί θά έφορολόγει οϋτω τούς κατοίκους Άρ
της καί Θεσσαλίας, πρίν ή γίνωσι πολΐται τοΰ Ελληνι
κού Βασιλείου !

Καί τό συμπέρασμα τών Παχιστών ποιον είναι ; Ότε 
αί γαϊαι αύταί είναι άδέσποτοι ! Δέν άνήκουν είς τόν 
Σουλτάνον, όστις τάς ήρπασεν άπό τόν Άλή' δέν άνή
κουν εις τον Αλήν, όστις τάς ήρπασεν άπό τούς χωρι
κούς. Δέν άνήκουν είς τόν Κατακτητήν, διότι τάς κατέ- 
κτησε. Δέν άνήκουν είς τούς κοτζαμπασίδες, ούτε είς 
τούς καπεταναίους, ούτε είς τούς τιμαριούχους, διότι τάς 
διένειμεν είς αύτούς ό Κατακτητής. Δέν άνήκουν είς 
τόν Καραπάνον, διότι εχει μέν τίτλου; ιδιοκτησίας, άλλά 
δέν δύναται νά τούς εχη νομίμως. Δέν άνήκουν είς τούς 
χωρικούς, διότι είς χεΐράς των κανένα τίτλον ιδιοκτη
σίας δέν έχουν. Είς ποιους λοιπόν άνήκουν ; Μήπως εύ- 
ρεθή ότι άνήκουν είς τόν κ. ΓΙαχύν, όστις τάς διεξεδί- 
κησε διά τοΰ Λόγου καί τής μεΛάυης του ; "Η μ.ήπως 
■τρε.τει ra έ.τιστραγονυ είς τόν Σουλτάνον, είς δν καί 
έπί τέλους δικαιώματι κατακτήσεως άνήκουν ;

Βώαλεδάν

Ό κ. X. είναι γνωστός ώς έ'κτος τροχός τής έν Άθή- 
ναις διπλωματικής άμάξης. Προχθές μ.εταβαίνει είς έπί- 
σκεψιν Κυρίας άνηκούσης καί αύτής είς τόν διπλωματι
κόν κόσμ,ον.

— Ή Κυρία δέχεται ; έρωτα τήν θαλαμηπόλον.
— Δυστυχώς, Κύριε, βγήκε έξω καί θά λυπηθή πολύ

· » Ζ ·ι αυτό.
— Ά ! δέν πειράζει, έγώ δέν λυπούμαι διόλου άφοΰ 

εύρίσκω έ ! έ ! μϊά τόσω εύμορφη ψυχοκόρη (βγάζει τό 
μανδύλι καί σκουπίζεται)

“Επειτα έξακολουθεΐ:
— Ξεύρεις ... ή εύμορφιά δέν κάμνει διακρίσεις.
Οτε μία φωνή ακούεται :

— Αιμιλία, άν έχης φίλους, νά τούς δέχεσαι είς τό 
μαγειρείου.

Είκών ! . . .
Ητο ή φωνή τής Κυρίας ήτις, κατά τήν θαλαμηπό-ί 

λον .... είχεν έξέλθει.
Δέν ξεύρω άν ό X. ήκολούθησε τήν είς τήν κοιΌϋ'α 

άγουσαν, γνωρίζω όμως ότι άπό τότε δέν φαίνεται πλέον 
είς τό Φάληρον.

f'/<TTOptK0r.J



ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ 5

ΓΤΙ — ίμγγ *τ~*

Ο ΑΡΑΜΠΗΣ.

Οί κοινοκτήμονες τής Μασσαλίας, οί ’Ιρλανδοί τής 
Αμερικής, εύρον καί έν Άθήναι; συναδέλφου; οΐτινες άν 
δέν έντρέποντο θά διοργάνιζαν καί ευεργετικά; παραστά
σεις ύπέρ τοϋ Άραμπή, καί εράνου; ύπέρ τών τραυματιών 
■του καί επιτροπήν ήτι; νά τοϋ καταθέση έκφράσεις ευ- 
λ.αβεία; καί στεφάνου; οΰ; νά έγχειρίση καμμία τρυφερά 
δεσποινίς τή; γνωστής άγαθή; οίκογενείας καί καμμίαν 
άποθέωσιν οι' αεροστάτου κτλ. Ευτυχώ; είναι ολίγοι, 
παρά πολύ ολίγοι, διότι άλλως θά ήτο απελπιστικόν διά 
•τόν έλληνικόν εγκέφαλον, οστις θ' άπεδεικνύετο ή πλέον 
εύφλεκτο; ύλη, μάλλον εύφλεκτο; τή; πυρίτιδο; καί τών 
οινοπνευμάτων, καί συνεπώς θά έπεβάλλετο είςάστυνο- 
μικούς περιορισμούς.

★
* *

Άλλ' ό’σον ολίγοι καί άν είναι, μά; κινοϋσι τό ενδια
φέρον, οπω; έκίνησε τό ενδιαφέρον τών παρισινών Ί»τρών 
ό ύπνο; τή; έπί 74 ήμέρας κοιμηθείση; καταληπτική; 
γυναικός.“Επειτα ή ασθένεια ύφ'ής πάσχουσιν είναι άσθέ- 
νεια γνησίως έλληνικη, τήν όποίαν ό ’Ερυθρός Σταυρός 
δέν ελαβε δυστυχώ; άκόμη ύπ’ όψιν ούτε διωργάνωσε 
κινητά δι’ αύτήν νοσοκομεία, ένώ ό σπυρόκωλος έκίνησε 
τόσα; γλώσσα; είς τό άοίδιιεον τών 'Ιατρών Συνέδριον. 
Τήν ασθένειαν αύτήν δυνάμεθα νά τήν έπονομάσωμεν 
Λίζίτιδα ! Άνατάμετε τό νεώτερον έλληνικόν κρανίον, 
αναλύσατε τόν έγκέφαλόν του, Οά εύρήτε οτι είναι καλ- 
λίστη; ποιότητος έγκέφαλο;- άλλά δυστυχώ; πλεονάζουν 
εί; αύτόν τά σφαιρίδια τών δποίων ειδική άποστολή νά
κατασκευάζουν Jefctc καί έλαττοϋνται έκεΐνα τά όποια' 
δημιουργούν πράγματα. Ή Αεξιμανία αύτη έχει τήν 
εύγενεστέοαν καταγωγήν ήν ήδύνατο νά έχη οΐα δή τις 
μανία- είναι θρεμμένη μέ γάλα κλασικόν, πνεύμα άπό 
τή; Άκροπόλεω; φυσήσαν τήν έζωογόνησεν, αί Μοΰσαι 
τήν έλίκνισαν, ό Παρνασσός τήν έσκίασεν, οί μεγάλοι 
μα; διδάσκαλοι έχρημάτισαν οί παιδαγωγοί τη;· άλλ’ 
ήτο τότε εύεργετική ή μανία· ήσαν τότε δύναμις αί
λέξεις" τά γράμματα τά συγκροτοϋντα τήν έλευθερίαν] 
δέν ήσαν γράμματα, άλλά όβούζια, οι στίχοι τών ποιη
τών έδρων ώ; στοίχοι άγωνιστών. Έω; ό'του έπληρώθη ή 
ατμόσφαιρα ένθουσιασμοΰ, καί ό ένθουσιασμός λαβών 
σύντοοφον τήν άπελπισίαν κατειργάσαντο θαύματα άν- 
δρείας καί άνέστησαν τήν Ελλάδα.

Άλλ’ έχουν αί περίοδοι τάς λέξεις των καί αί λέξεις 
τάς περιόδου; των. Λέξεις αί όποϊαι έστησαν λαλούμεναι 
εύλογίας, εί; άλλου; καιρού; έστησαν άντί εύλογιών κα
τάρας. Ή έλευθερία ήτις έγέννησε τήν 'Ελλάδα τοϋ 
21, έγέννησε καί τήν 'Ελλάδα τοϋ 62, χώραν τή; ά- 
στυνομίας, τών αιγών, τών βουλευτών καί τών λογίων 
νέων. Έκτοτε ή έλευθερία έγινε προσωπεΐον τών πανούρ
γων, έγχειρίδιον τών φυγοδίκων, φάρμακον τών λωποδυ
τών. Έκτοτε έπλημμύρισεν ή άτμοσφαίοα μα; λέξεων, 
δη}.ητηριωδεστέρων καί αύτών τών βακτηριδίων, λέξεων 
α’ίτινες έγέννησαν έν τή πνευματική άτμοσφαίρα τόν κοι
λιακόν τύφον, διότι τό πνεύμα τό έλληνικόν κατήλθεν 
εί; τήν κοιλίαν. Έκτοτε έχομεν επιδημίαν λόγων, άρ
θρων, προγραμμάτων, φυλλαδίων, έφημερίδων. “Εκτοτε 
τό αίμά μας,τά ένδύματά μας,ή έπιδερμίς μας, τά πνεϋ-

μά μας,αί έπιστήμαί μα; άποτελούνται έκ λέξεων. Άλλά 
τί είναι αί λέξεις όταν άπή ό νοϋς, τό πνεύμα; Καί ό 
ψιττακό; παράγει λέξεις, καί τό μωρόν καί ό φωνογρά
φος. Καί ήδυνάμεθα πολύ καλά νά χρησιμοποιήσωμεν τήν 
τελευταίαν έφεύρεσιν καί έναποθηκεύοντες έντός αυτού 
τά; λέξεις καί τού; λόγου; οίουδήποτε άποθανόντοςπολί- 
τικού άναγορεύιωμεν έπειτα τόν φωνογράφον πρωθυπουρ
γόν τή; πατρίδος μας, άπαλλασσόμενοι τών πεοί τήν 
έδραν αύτήν κατ’ έτος ή κκί καθ’ έξάμηνον έπαναλαμ- 
βανομένων κομματικών φατοιασμών καί κοινωνικών σπα
ραγμών.

V
Ό Άραμπή; έλευθερωτή; ! δ Άραμπή; ιδέα ϊ δ Άραμ

πή; λαό; ! δ Άραμπή; άναμόρφωσι; ! δ Άραμπή; άρχή 
τών έθνικοτήτων ! Ζήτω, σέβας, ένθουσιασμός, δάκρυ, 
στεναγμό; είς τόν Άραμπή !— ’Ιδού οί τυμπανισμοί καί 
τά κροταλίσματα τών ύστερικών δημοσιογράφων μας.

* *
*

Τί άντιπροσωπεύει δ Άραμπή; ; Μίαν άπλήν στρατιω
τικήν έπανάστασιν,στεφθεΐσαν ύπό παραδόξου έπιτυχίας, 
(χάρι; εί; τήν άδυναμίαν τοϋ έπί τού θρόνου τή; Αίγυ
πτου καθημένου νέου Φαραώ. Τίς δεν γνωρίζει τήν κα
ταγωγήν τού κινήματος, τά αίτια τή; συνωμοσία; ; Οί 
Εύρωπαΐοι έλεγκταί χάριν τών οικονομικών τής Αίγύπτου 
έζήτουν νά περιορίσουν τά έξοδα τού ύπουργείου τών 
Στρατιωτικών· ένώ δ Άραμπή; καί οί πάτρωνέ; του 
—διότι είχε πάτρωνα; τότε, ών έπειτα έγένετο κύριο;— 
έθελεν άπ’ έναντία; προβιβασμού; στρατιωτικού; καί 
τού; έπέτυχεν διά τής έπαναστάσεως τών συνταγμάτων 
τά όποια διφκουνκαί τή; πρώτη; ύποχωρήσεω; εί; αύτά 
τον Κεδίβου. Τίς άντιπροσωπεύει ένταΰθα τήν άνα- 
μόρφωσιν ; Ό Ευρωπαϊκός έλεγχο; ή δ πραιτωριανός Ά
ραμπής ; Ή άναμόρφωσι; λοιπόν τοϋ Αραβη Ναπολέον- 
,το; ήρχισεν άπό ένός γαλονιού περισσότερον, διήλθε τού 
σταθμού τού πασσά, εφθασεν εί; τήν όασιν τοϋ έξ ά
νάγκης ύπουργοΰ τών Στρατιωτικών καί κατέληξεν είς 
τόν παράδεισον τού έ.τ’ ύτόματι τοΰ ΣονΛτάτου ιίιοιχητοΰ 
ίεης Λιγύπτου. Παράλληλο; μετά τής γα.Ιοηκής κινή- 
[σεως τοϋ Άραμπή έβαινεν καί ή κίνησις τού αύτοκαλου- 
μένου έθνικού κόμματος, ζητούντο; τήν εισαγωγήν φιλε
λευθέρων θεσμών, τήν έκμηδένισιν τής Εξουσίας τοϋ Κε- 
;δίβου καί τήν ύπονόμευσιν τών δικαιωμάτων τοϋ Εύρω- 
παϊκού έλέγχου. Άλλ’ έπί κεφαλής τού Εθνικού αύτού
κόμματος δέν ήτο ό Άραμπής.

’Ενθυμήθητε τήν φανεράν πρός αύτόν ρήξίν του· ό
πρόεδρος τής Βουλής τών προύχόντων καί όλη ή Βουλή 
κατεδίκασαν τόν Άραμπή θελήσαντα νά συγκαλέση Βου
λήν χωρί; τή; γνώσεως τού Άντιβασιλέως- Μετά τούτο 
δέ ήρχισεν δ άναγεννητή; νά παίζη ρόλο Κρόμβελ, νά 
άπειλή τήν Βουλήν, καί διά τοϋ ξίφους νά σύρη μεθ’ ί- 
αυτού όσους ήδύνατο, άφού έξεμηδενίσθη τέλεον ή έξου- 
σία τού Άντιβασιλέως, ένεκα τής στρατιωτική; άνταρ- 
σία; κκί τών βραδυτήτων περί τήν άγγλογαλλικήν έπέμ- 
βασιν. Ή ιστορία τής Αίγύπτου βρίθει τοιούτων στρα
τιωτικών στάσεων καί ο,τι έπρεπε νά έκληφθή ώς απλή 
έπάνοδος τών χρόνων τών Μαμελούκων, άπεθεώθη είς 
,έπανάστασιν τού 89, εί; Μετάρρύθμισιν τού ΙΣΤ αίώνος, 
^είς έθνεγερσίαν τού 1821 καί δέν ξεύρομεν εί; τί άλλο.

Καί έζητήθησαν αί εύλογίαι τών 'Ελλήνων ύπέρ τοϋ Ά
ραμπή, έξολοθρεύσαντο; εκατομμύρια ελληνικά, έμπόριον 
έλληνικόν, πόλιν σχεδόν έλληνικήν καί έζητήθησαν στέ
φανοι ύπέρ αΰτοϋ καί έπετέθησαν βαρείς κατ’ έκείνων 
οΐτινες έτόλμησαν νά μειδιάσουν μέ τόν συνωμότην "Α
ραβα* καί κατήντησαν άκόμα μετά χαράς καί άλαλαγ- 
μού νά άναγγείλωσιν ό’τι αί έλεύθεραι ίδέαι τού Ά
ραμπή μετεδόθησαν είς ολους τού; μωαμεθανικού; πλη
θυσμούς καί ότι ή Τρίπολις ήρχισε νά αισθάνεται Λρα- 
/ι.τήτιδα.

Καί ξεύρετε τί είναι ή Άραμπίτι; αύτή ; 'Η σφαγή 
τών Χοιστιανών ύπό τών Τούοκων ! !ι ί

*
* *

Τί θά πή διωγμίς τα»· £/»-<ar, δι’ ών ένθουσιάσθησαν 
οΐ έδώ φιλελεύθεροι ;

Άν ύπάρχουν ξένοι, πρώτοι ξένοι είναι αύτοί οί Ά
ραβες, οί κατακτηταί ! Διότι δ τόπο; ήτο χριστιανικός, 
καί μάλιστα ελληνοχριστιανικός. Τί έμεινεν άπό τά εκα
τομμύρια τών Κοπτών, τών φυσικών κατοίκων τή; χώ
ρα?, χοόρις εί; τό άραβικόν φάσγανον ; Μόλις 150,000 ! 
Τί δέ είναι αύτοί οί ξένοι, τού; όποιους θά έκδιώξη άπό 
τήν γήν του ό Άραμπή; ; Είναι οί είσαγαγόντε; τόν 
πολιτισμόν καί τό έμπόριον είς τήν Αίγυπτον, τόν σι
δηρόδρομον καί τά δημόσια έργα, τήν βιομηχανίαν καί 
τήν εξαγωγήν. Εί; μόνην τήν Αγγλίαν πωλεϊ ή Αίγυ
πτος 60,000,000 βάμβακος, τά όποια πρό τής άγγλι- 
κή; έπί τή; Αίγύπτου έπιρροή; δέν έπώλει. Τί λέτε, 
κύριοι φιλελεύθεροι, τά ζήτω σας καί οί ένθουσιασμοί 
σας άξίζουν διά τού; φελλάχους τά εξήκοντα αύτά εκα
τομμύρια ; “Η δέν ξεύρετε ότι τά έθνη είναι ώ; αί 
γαΐαι ; Έχετε τά; γονιμωτέρα;, τάς δαψιλεστέρας, τά; 
πλέον σπαργώσας γαίας· έάν δέν έχετε κεφάλαια νά 
διαθέσητε, αί γαΐαι μένουσιν άκαλλιέργητοι’ ουτω καί 
τά πρωτογενή τών έθνών. Έάν δέν έλθωσι μετ’ αύτών 
είς έπιμιξίαν τά πλέον πεπολιτισμένα έθνη, οί φυσικοί 
θησαυροί των μένουσιν άνεκμετάλλευτοι Άλλά οί πε- 
πολιτισμένοι τά έκμεταλλεύονταΓ βεβαίως, δέν ύπάρχει 
•υπηρεσία χωρίς άνθυπηρεσία;· διατί δ ύπέρ τοϋ Άραμπή 
ένθουσιασμός σας κοστίζει δεκάραν ή πεντάραν; Πώ; δέν 
τόν διανέμετε δωρεάν ;

Καί ήμεΐς μέν φρονούμεν ότι ύπάρχουσιν έθνη τά ό
ποια διά λόγους κλιματικού;, ιστορικούς, φυσιολογικού; 
ακόμα, είναι καταδικασμένα εί; θέσιν παθητικήν καί 
τοιαΰτα έθνη είναι οί Αιγύπτιοι, δι’ οΰ; έχομεν έξοχου 
Ιατρού σημείωσιν, ότι οί μέν άνδρες γηράσκουσιν εί; τό 
35ον έτος, αί δέ γυναίκες είς τό 25ον. Τό χασίς, ό 
καίων ήλιος, τό ύγρόν κλίμα καί ή πολυχεύμων τών ιθα
γενών άσέλγεια τούς έχουν καταδικάσει είς τόν πρόωρον 
αύτόν θάνατον. Άλλ’ άς άφήσωμεν τόν νόμον αύτόν, δν 
σείς έν τώ έπιληπτικώ ένθουσιασμώ καί τοΐς παραληρή- 
μασιν : ελευθερία, ίσότης, 89, δ φελλάχος, ήμεΐς, τό δι
καίωμα, ό λαός, κτλ. δέν θέλετε παραδεχθή. Λοιπόν, 
συντασσόμεθα τή γνώμη σας, διά νά τελειόνωμεν μίαν 
ώραν άρχήτερα- οί Αιγύπτιοι έχουσι μέλλον· θά κάμουν 
καί Οά δείξουν έντός τόσων γενεών- δέν θά πίνωσι χασίς’ 
θά τούς συμβουλεύσητε νά μή συνέρχωνται είς γάμου 
κοινωνίαν τόσω συχνά- οί φελλάχοι θά γείνουν μεγαλο- 
κτηματίαΓ θά τρώγωσιν πεπόνια, ενώ τώρα πολλαϊ αι

ρέσεις έξ αύτών στερούνται, διότι γνωρίζουν μέν ότι ό 
Μωάμεθ έτρωγε τοιαύτα, άλλά δέν γνωρίζουν πώς τά 
έτρωγεν,, άν κοφτά, τσακιστά ή δαγκωτά. Άλλ’ ήτο 
δυνατόν ή παλιγγενεσία τών φελλάχων ν’ άρχίση άπό 
τήν στρατιωτικήν στάσιν, τήν καταστροφήν τών πόλεων, 
τήν έξολόθρευσιν τοϋ έμπορίου καί τόν διωγμόν τών ξέ
νων; Μήπως ό βασιλεύς των είναι ξένος; μήπως ή θρη
σκεία των καταδιώκεται; μήπως ή γλώσσά των άπει- 
λείται; μήπως ή φιλολογία των έμποδίζεται; Άν έξα- 
σκήται τυραννία, ή τυραννία είναι ιθαγενής. Τί δέ έκα
μαν οι ξένοι; Τί έκαμαν κυρίως ή Αγγλία καί ή Γαλλία 
διά τού Ευρωπαϊκού έλέγχου; Κατέστησαν τήν εισπρα- 
ξιν τών φόρων όλιγώτερον έπαχθή καί περιόρισαν τήν 
διοικητικήν σπατάλην. Έπί ’Ισμαήλ τού Σαρδαναπάλου 
δ Εύρωπαϊκός έλεγχο; είχεν άρχίσει μόλις τά τελευταία 
τής Άντιβασιλεία; του έτη· ήτο ή Αίγυπτο; εύδαιμο- 
νεστέρα ή έπ’ αύτού κυρίως έβαρύνθη μέ τά ύπέρογκα 
χρέη τη; ;

★ *
*

Μελετήσατε τήν έπιρροήν τοϋ άγγλικού πολιτισμού 
έπί τών ’Ινδιών, τόν ένθουσιασμόν τών Ινδών ύπέρ τών 
"Αγγλων, τήν ύλικήν εύεξίαν ήν θαυμασίως έξήπλωσαν 
έκεΐ καί θελήσατε νά σιωπήσητε.

Πλησιάζει τούλάχιστον ό Άραμπής τόν φοβερόν άο- 
χιληστήν, άλλά μεγαλοφυά καί άτρόμητον Μεχμέτ Άλή;

Καί έπειδή έρρίφθη τό αιμοχαρές αύτό όνομα έδώ, 
δέν δυνάμεθα, νά μήν έκφράσωμεν όλην τήν άποτροπία- 
σιν ήν γεννώσιν είς ήμάς τά ηλίθια τοϋ Άραμπή έγκώ
μια, όταν άναλογισθώμεν οτι αί ίλαραί αύταί καρδίαι 
αισθάνονται τόσον έρωτα πρός έκείνους, τών δποίων οί 
πρόγονοι διήλθον τήν Ελλάδα διά πυρός καί σιδήρου, 
αύτοί δέ οί ίδιοι, ίσως περιήγαγον τόν σίδηρόν των είς 
τά όρη τή; Κρήτης. Δέν έμπνεόμεθα εί; τάς κρίσεις μα; 
ύπό τοιούτων κυρίως μονομερών αισθημάτων, άλλ’ όταν 
πρόκειται ούχί περί δικαίου, άλλά περί ένθουσιασμοΰ 
άπλού, προτιμώ τόν κατά τών έχθρών τής πατρίδος μου 
τοϋ ύπέρ αυτών.

Καί έπί τέλους.
Είπετε ήδη τήν λέξιν σας. Ό Άραμπή; έμπνέει τήν 

Άραμπίτιδα. Καί ή Άραμπίτι; αύτή είναι σύνθημα πο
λέμου τών Μωαμεθανών κατά τών χριστιανών.

Γνωρίσατέ μα; μετά ποιων πρέπει νά ταχθώμεν. Μετά 
τών πρώτων χάριν τοϋ ήρωός σας, ή μετά τών δευτέρων 
χάριν τής έπιδερμίδο; μα; ;

Ιώαλιδάν.
-------- q· ---------------

'11 θωδορογιοεννούλσι σ’ τή ΰΚ,Ιο.

Εί; τής Χίου τήν ένδοξο ράχη 
Περπατώντας ή Σάχλα μονάχη, 
Τά trria μετρά παλληκάρια.... 
Κ’ ένα στέφανο λόξας φορεΐ 
Καμωμένα μέ λίγα χορτάρια, 
Par le Grand idiot ’) Rontiri-

l). Ίΐ.ώιον.
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ΚΟΪΜΟΪΝΔΟΪΡΟΣ.

Άνδρες Μεσσήνιοι, παιδιά, γυναίκες, γρηαΐς καί γέροι, 
συρπατριώται φίλοι ρου κΓ αγαπητοί έχθροί ρου, 
καϊ πάλι σφίγγω ρέ καρδιά τό στιβαρό σας χέρι, 
κΓ αισθάνεται συγκίνησιν ρεγάλην ή ψυχή ρου.
Χαίρετε, φίλοι καϊ εχθροί, άπάνω, κάτω, δλοι, 
πώς ή καρδιά ρου γίνεται ραζί σας περιβόλι !

Άν έως τώρα ολοι σας έζήσατε καϊ ζήτε, 
άν δέν έχάσατε καρρΐά τής κεφαλής σας τρίχα, 
δλη αύτή σας τή ζωή σ’ έρέ τήν χρεωστεϊτε, . . 
έγώ γίά σάς έφρόντιζα, γιά σάς τάν νοΰ ρου είχα.
‘Έλλην κανείς δέν ήθελα έλάχιστον νά πάθη, 
καϊ χαίρω ποϋ κανένας σας γίά ’ρένα δέν έχάθη.

Γίά σάς ’στους Τούρκους έ'καρα ώς κάτω τερενάδες, 
γίά σάς έδέχθην τοϋ Χαρϊτ τήν ταπεινή συνθήκη, 
γίά σάς ’στά κούφια ’πήγανε έκεΐνοι οι παράδες, 
καί τό σπαθί ρου έκρυψα άράτωτο ’στή θήκη.
Γίά σάς, άν κΓ ήραι τοϋ πυρός άνήρ καϊ τοϋ σιδήρου, 
άπό σορόχος έγινα λεπτή πνοή ζεφύρου.

Δέν ρού βαστοϋσε ή ψυχή νά βλέπω σκοτωρένους, 
νά βλέπω τόσα ορφανά καϊ χήραις ραυροράναις· 
δέν θέλω νά ρικρύνεται ό πληθυσρός τού γένους, 
δέν θέλω τάφους, κλάρρατα καϊ Ολιβεραΐς καρπάναις.
Α ! όχι ! ρά τάς Πλαταιάς καϊ ρά τόν Μαραθώνα, 

δέν θέ νά κάρω πόλερο ’στον άπαντα αιώνα !

Άν είρποροϋσε νά ’βρεθή, πολέρου νέον είδος, 
νά ρή σκοτώνεται κανείς, νά ρή ρατώνη ρύτη, 
τότε ό άνδρας τοϋ πυρός πρός δόξαν τής πατρίδος, 
δέκα πολέρους ήθελε ‘στήν ώρα νά κηρύττη.
Μά τώρα τί νά σάς είπώ;....παρά νά σκοτωθοϋρε, 
άκόρη καϊ ρέ τίποτα καλλίτερα νά ζοϋρε.

Άς συρραχή ό κύριος Τρικούπης ρ’ οποίους θέλει, 
άς κάνη τάχατε κΓ αύτός τόν άνδρα τοϋ σιδήρου, 
καί τούς στρατούς καϊ στόλους ρας ’στήν Αίγυπτον άς 

[στέλλη . . .
τ’ άποκηρύττω, φίλοι ρου, αύτά έξ όλοκλήρου.
Μπορεί καϊ δίχως σκοτωρούς τά έθνος ρας ν’ αύξήση, 
καί θά'κανε πολύ καλά ’στ’ αύγά του νά καθίση.

Καί τώρα άλλο δέν ζητώ γιά δσα έχω κάνει, 
παρά νά ήσθε φίλοι ρου, καϊ τούτο τό πιστεύω.
Ή τρυφερά άγάπη σας ώς άροιβή ροϋ φθάνει, 
καί εύχεσθε όγρήγορα ’στά πράγρατα ν’ ανέβω.
Όλοι ψυχή καϊ σώρατι ν’ ανήκετε σ’ έρένα, 
γίά νά περνά καϊ ή πατρίς και σεϊς χαριτωρένα.

Soui*3e.

Εεσκγωγή

( Εκίξήγηίΐς 9:xtp:xo5 χρονγρχμματος μειχ σχο)ίων, κχρχιηρή· 
οεων χαί διαφόρων '.οιοιήτων ζ<)τημχ:ων.)

Πρόγραμμα.

«Έκτελεσθέν τήν εσπέραν τής Παρασκευής έν τώ θεά— 
τρω τού ' Λπό.Ι.Ιωνος ύπό τήν διεύθυνσίν τής κυρίας 
Κλαυδίας Ραιρόνδη Βοντζόνη συνεφαπτορένης καϊ τής 
ίταλίδος Ώζεαζ/ας. Μέρος Α . Συρπλέγρατα εικόνων, 
έπϊ τροχού κινητού, έπινοηθέντων ύπό τοϋ ιππότου τής 
καβάλλας Λουδουβίκου Κέλλερ, πρωτοφανούς διά τάς 
’Αθήνας. Είκών 1η. Ό Άδάρ καϊ ή Εΰα έν τώ γηίνιρ 
παραδείσω. 2. Ό Κάϊν καϊ ό “Αβελ. 3 Ή στολή τής 
’Αφροδίτης. 4 Ή ζηλοτυπία. 5 Ή κρίσις τού Σολορών- 
τος. 6 Θάνατος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου τής Κων- 
σταντινουπόλεως. 7 Ό Γαριβάλδης έν Καπρέρα. 8 Ό 
Όρέστης είς τόν τάφον τού πατρός του φονεύων τάν ΑΓ- 
γισθον. 9 Ό θάνατος τής Μαρίας Στουάρτης. 10 Αί 
σφαγαί τών χριστιανών έν Αίγύπτφ. Μέρος β . Τά φαν- 
τάσρατα, ρεγάλη φαντασραγορία, καθ’ ήν Θά φανή ά 
άνθρωπος χεχομαόνος tic τεμάχια, νεώτατον διά τάς Α
θήνας. Μέρος Γ'. Μεγάλη ηλεκτρική πτήσις τής δεσποι
νίδος Ωκεανίας τοϋ ποταρού, έκτελεσθεΐσα κατά τήν 
ρεγάλην έκθεσίν τών Παρισίων τής Γαλλίας έν ετει 
1878 ύπό τοϋ ιππότου Wott καί έπαναληφθεϊσα έπϊ 
εκατό»· συνεχείς φοράς. Έςαμφάνισις χαί ίνφάνισις είς 
12 συνεχή δευτερόλεπτα. Τέλος τού προγράρρατος καϊ 
τώ Θεφ δόξα».

“Οταν ό κόσρος άνεγίνωσκεν δλα αύτά τά θαύρατα 
έπϊ τού προγράρρατος στό τοίχο κολληρένα έλεγε :

— Θά έχη γούστο. Νά πάρε άπόψε στό θέατρο. Εί- 
ραι περίεργος νά ’δώ πώς θά κάνουν έκεϊνον τόν χεχομ- 
ptror άνθρωπον.

Μ’ αύτή τήν περιέργεια πήγα καί ’γώ. ’Εννοείται, δτι 
δέν ήννόουν νά πληρώσω καϊ διά τοϋτο έπήγα ρετά τάς 
έννέα. Είς τό τραρβάϋ ροϋ ρίχθηκε ό ιππηλάτης Σταυ- 
ρόπουλος κατά παράβασιν τού κανονισροϋ, δστις λέγει, 
δτι πρέπει οί ίππηλάται νά ήναι βουβοί καί νά ρή ’ρι- 
λοΰν καϊ ρού λέγει :

— Α, έδώ ρού είσαι ; Νά ρή τολρήσης άλλοτε, κα- 
κοροίρη, καϊ γράψης έναντίον τού ίπποσιδηροδρόρου, 
διότι θά σέ κάρω χεχομμενο είς τεμάχια άπό κάτω άπό 
τούς τροχούς αύτούς πού βλέπεις.

Πρός τόν ρονόλογον τούτον ό τών είσητηρίων διανο- 
ρεύς έλεγε πρός χωρικήν άρβανίτισσα ρέ τά σιγούνια.

— Κυρά, ρέ τά ρπαρντάν, νά πάτε είς τό άλλο τραρ
βάϋ, διότι, ρέ συγχωρεΐς, έδώ δέν χωρεΐς.

Καί άπήντα ή χωρική.
— Χωρώ δέν χωρώ, δέν κατεβαίνω. Οπως χωρούν 

ούλοι τούτοι, θά χωρέσω κ’ έγώ. Τί έχουν τάχα ρου αυ
τοί παραπάνω.

— Μά λέγει ό κανονισράς, δτι ρέσα δέν χωρούν πα
ραπάνω άπό 14, καϊ ώστε, πρέπει νά έφαρροσθή.

ΜΑΞΙΛΑΡΟΠΟΛΕΜΟΣ. — Έγώ θά χωρέσω καί άς ρή τό λέγη ό κανονισρός. 
Και ταύτα λέγουσα έκάθησε σχεδόν έπάνω είς τά γόνα
τα εύτραφεστάτης γυναικος άεριζορένης ρέ τήν βεντά
λια της έν κόπφ πολλώ. Ή κυρία έπϊ τώ άπροσδοκήτφ 
πλακώρατι λέγει πρός τήν αύθαίρετον χωρικήν.

— Μά, κυρά ρου, τί, ρέ πήρες γιά κάθισρα ; Έγώ 
πάω νά σκάσω ροναχή ρου, οχι νά έχω καϊ άλλο βά
ρος έπάνω ρου.

Ή δέ χωρική άπαντά :
— Μέ τό παρντόν. Έδώ θά οίκονορηθοϋρε δπως ρπο- 

ροϋρε. Καϊ έπειτα ποιος σοϋ είπε νά γίνης τόσο χοντρή.
Μετά τά επεισόδια αύτά φθάνορεν είς τό Θέατρον.
Όταν κατήλθορεν, λέγω έγώ πρός φίλον ρου ρέλ— 

λοντα ρετ’ έροϋ νά συνθεατρισθή.
—- Δέν έννοώ νά πληρώσω είσιτήριον.
— Ούτε έγώ, ροϋ άπαντά έκεΐνος, άλλά πώς θά 

ρπούρε ;
— Μέ τό ζόρι.
Φθάνορε είς τήν είσοδον, δπου ό θυρωρός ζητεί τά 

εισιτήριά ρας.
— Ειραι συντάκτης ! . . Λάβε είκοσι λεπτά γιά τόν 

φόρο.
— Μά . . . δέν έχει άπόψε, κύριε, συντάκτας, είνε 

έκτακτος παράστασις.
—“Ωχ άδελφέ. .
Καϊ φεύγω, ένώ ήκουον τόν άποπισινό ρου φίλο νά 

λέγη πρός τόν διαραρτυρόρενον θυρωρόν.
— Ειραι δηροσιογράφος καϊ ήλθα γιά νά ίδώ, διότι 

εχω σκοπόν αύριο νά γράψω.
Τέλος τής εισαγωγής. Τά καταφέραρε ρέ είκοσι λε

πτά δύο άνθρωποι, διότι ό δεύτερος δέν έπλήρωσε ούτε 
τόν φόρο.

Πρό.ίογος.

Σχόλια, napatr.piissij, συζητό,σϋΐ ϊπιξηγίξσ»tJ.

Αρα τή είσόδφ ρας ήκουσα τόν φίλον φωνακλά Σα- 
ραρούπα νά λέγη πρός τόν έτερον φωνακλότερον φίλον 
Πλατούτσα :

— ’Απόψε τό θέατρο είνε βλέπω έλευθέρα Κέρκυρα, 
πλήρωσες σύ ;

— Δέν βαριέσαι . . . Σπουδαίο κι’ αύτό.
— Ωστε άπόψε είρεθα δλοι τής δωρεάν.
— Δέν βαριέσαι . . ψύλλους στ’ άχυρα.
Μεταξύ λόγων έγείρεται τό καταπέτασρα. Ό κόσρος 

καταλαρβάνει έν βία τάς θέσεις του. Ό 'Λδάμ χαί ή 
Εΰα. έν τώ γηίνφ παραδείσφ φαίνονται έπϊ τού κινητού 
τροχού. Ό ’Αδάρ φορούσε φουστανέλλες καϊ περικεφα
λαία, ή δέ Εύα ραλακώφ καϊ ντεκολτέ.

— Ύψιστε θεέ, βοά έπί τώ θεάρατι ό κ. ’Ρουσό- 
πουλος, ό τής άρχαιολογίας καθηγητής, άνατείνων τάς 
χεϊρας. Τούτο είναι κακούργηρα έναντίον τής άρχαιότη 
τος. Είς τοιαύτην κατάστασίν εύρίσκοντο τόν καιρό έ
κεΐνο ό Άδάρ. καϊ ή Εύα ; Και στρεφόρενος πρός έρέ:— 
Καϊ είξεύρετε, κύριε, πότε εύρέθη ό βάρβαξ ; Μόλις κα
τά τήν δεκάτην τετάρτην εκατονταετηρίδα. Πού τά εύ
ρον λοιπόν αύτοί οί άνθρωποι τά ρούχα, πρό έξ χιλιάδων 
ίτών κατά τήν καταβολήν τού κόσρου κατά τούς Έβ- 
δορήκοντα ; ’Ολίγο έλειψε νά ράς τούς φορέσουν καί 
βράκες. Καϊ θά ήτο καλλίτερον. Φυσικώτερον πράγρα. 
Καί δέν έχουν ούτε τό φεΐδι, κύριε, τήν γνώσιν τήν άλ-

ληγοοικήν τού καλού καί κακού.
Πάει αύτό. Φαίνεται ό Κάϊν χαί <5 "Λβε.Ι. Ό ρέν έ-

φόρει ρία πουκαρίσσα, ό δέ φράκο. Ό Κάϊν έκράτει ά- 
νορθωρένον ρόπαλον.

— Ό Άραρπής, ό ’Αραρπής, φωνάζουν ρερικοί. Καί 
ό κ. 'Ρουσόπουλος έν άπελπισία:

— Ύψιστε θεέ, ρά τ’ ειν’ τούτα. Αύτό δέν ύποφέρε- 
ται. Καί νά ήτο πουκαρίσα αύτή πού φορεΐ πτυγάς, 
στό διάβολο ! άλλά έτσι πάλι !

Καϊ σηκώνεται καϊ φεύγει. Άρχεται ή Στο.ίή τής 'νί- 
γροδίτης, ή όποία ήτο ριά ρπαλαρίνα χοοεύουσα, οτε 
άκούεται ή φωνή τοϋ Νικηφόοου.

— Μάς κοροϊδεύετε, βρέ άδελφέ ! Θά ράς πάρετε τόρα 
έσεΐς τό ρισοφούστανο τής ρπαλαρινας γιά στολή τής 
'Αφροδίτης. Και νορίζετε, δτι δέν ξέρω ’γώ, τί στολή 
φορούσε ’κείνη ; Καϊ πού τόν έραθε έκείνη αύτό τόν χορό; 
'Απελπισία. “Ετσι καταστρέφεται τά Θέατρο!

Πάει καϊ τούτο καί άρχεται ή Ζη.Ιοτυ.τία. Ενας Ιτα
λός λέγει πρός ρίαν κυρίαν είς άλαρπουρνέζικη γλώσσα.

— Άντιάρο πρού πρέστο, κουέστο φάρε σκούρα.
Μία φωνή:
— ’Αλήθεια. Πολύ σκούρα τά καταφέρνετε.
Άπαντά δέ είς τόν ηθοποιόν ή ηθοποιός είς έλληνίδα 

γλώσσαν.
— Μάλιστα, κύριε, ρέ άδικεΐτε. Γινώσκω έγώ τά κα- 

θήκοντά ρου, καϊ νά ρή έχετε ΰποψίαις προερχορένας έκ 
ζηλοτυπίας.

Πάει κΓ αύτό καί άρχεται ή Κρίσις τοΰ Σο.ίομώντος. 
Τό Οέαρα ήτο ώς εξής. Ένας έκράτει ριά κούκλα άπό 
τό ποδάρι, καί ένας άλλος έτοιράζετο νά τήν σφάξη ρέ 
ριά θεοσπάθα, άκονισρένη ή άκόνιστη, δέν ξέρω.

Τό εύγενές κοινόν καί ή γενναία φρουρά τής πρωτευ
ούσης άρχίζει νά άγριεύη. Ή άνευ ορίων Ιστορική ύπο- 
ρονή τού ’Αθηναϊκού κοινού αύτήν τήν φορά περιωρίσθη 
είς πολύ στενά όρια. Ένας ράγκας, ό όποιος είχε πλη
ρώσει είσοδον έν άγανακτήσει, βοά :

— Βρέ θά κάνετε τίποτα, ή νά ρήν άνέβω άπάνω, 
καί σάς πάρει ό διάβολος τόν πατέρα, κορόϊδα ποϋ Οά 
κοροϊδέψετε τόσο κόσρο έδώ πέρα. Ή ροϋ δίνετε τήν ριά 
καί δέκα ’πίσω, ή δέν ’ξέρω τί ρπορεΐ νά γίνη άπόψε. 
Άκούς έκεΐ.

“Αρχεται ό θάνατος Κωνσταντίνου τοΰ Πα.Ιαιο.ίόγον. 
Ενας ρέ περικεφαλαία χρυσή καί έ’νας άλλος ξεσκούφω

τος έφοβέριζε τόν Παλαιολόγο διά σχηράτων, δτι θά 
τόν σκοτώση.

I Μία κυρία πρός τήν γείτονά της.
— Τέλος πάντων, κυρία ρου, αύτά δέν είνε πράγρατα. 

Αύτά είνε έαπαιγρός τοϋ δηροσίου καί θαυράζω ή Ά- 
στυνορία πώς τά έπιτρέπει. Ξέρετε πόσον ράς κοστίζει 
αύτή ή βραδειά ;

— Καϊ ρήπως δέν τό βλέπω; Εΰρισκόρεθα, φίλη ρου, 
είς τόν αύτόν παρονοραστήν.

Άρχεται ό Γαριβά.ίδης είς Κ,α.-τρερα. Αύτόν δέν τόν 
παρέστησαν. Καί τοι έντός τού προγράρρατος, ήτο έκ
τος, άλλ’ έν τώ ρεταξύ έγένετο ένα άλλο πού δέν τό 
είχε τό πρόγραρρα. Έγένετο ριά παντορίρα. Είχον ένα 
σεντόνι κρερασρένο καϊ τό άνεβοκατέβαζαν. Ό κόσρος 
άποροϋσε τί ήτο πάλι έκεΐνο τό πράγρα, έπϊ τέλους α
κούεται ριά φωνή έκ τής σκηνής: Μαραλοϋκα ! Μαρα- 
λούκα !

Καϊ αύθωρεϊ ριά ραραλοϋκα σάν φραγγοκαλογρηά έγεί-
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ρεται έκ τών καθισμάτων τών Θεατών καί τρέχουσα επί 
τής σκηνής έφώναζε :

— Έδώ είμαι, έδώ είμαι, καλέ πατέρα.
— Μπράβο, μπράβο, βοά τό εΰγενές κοινόν.
Πάει κι' αυτό και άρχεται ό 'Ορέστης «ψάζωΓ Γ0>· //” 

γισθον έπί τοΰ τάφου τοΰ πατρός του, σάν νά ητο τοαγι. 
Ό θάνατος τί/ς Μαρίας Στονάρτης ήτο ο,τι τραγικόν. 
Ένας έκρατοΰσε έ'να μπαλτά καί μιά γυναϊκα ή-ο γο- 
νατισμένη. Γενική βοή τότε ακούεται άπό τό εΰγενές 
κοινόν.

— Κόφ’ το, κόφ’ την !

ροπολέμου δέν έτόλμησαν νά τό κάμουν, καί άκόμη ότι, 
όταν έφευγα, ένας άποπισινός μου έλεγε:

— Δηλαδή ήθελαν τά μοΰτρά μου καί πρώτη θέσι γιά 
νά βλέπουν καλλίτερα τά πρωτοφανή θεάματα. Πάει 
μιά καί πενήντα, γιά τή νηστεία ποΰ έχω νά τραβήξω 
αύριο. Καί μήπως είδα καί τήν πτησιν καί τόν χεχυρ· 
μένα είς τεμάχια άνθρωπο ; Αύτό θά ’πή νά ήμαι πάν
τοτε βλάξ—βλακός.

Ό ίδιος.

"Αρχονται αί σφαγαί τον χριστιανόν εις τήν Αίγυ
πτο- Δύο τρεις, οί όποιοι έπερναν, φαίνεται, τόν εαυτό 
τους ώς φελάχους, άν καί φορούσαν 'ψηλά καπέλα, έσφα- 
ζον δυό τρεις άλλας γυναίκας. Φωναί καί πάλιν έκ τοΰ 
κοινού.

— Μωρέ θέλετε σφάξιμο ολοι σας.
Άρχεται καί τό δεύτερον μέρος,τά φαντάσματα. Είχον 

κατεβάσει ένα άσπρο πανί καί όπισθεν αύτοΰ ήρχισαν νά 
κάμουν διαφόρους κινήσεις. Αύτό ήτο ό καραγκιόζ μπερ- 
ντές, ή τοΰ Ντέ Κάστρου φαντασμαγορική Μάρτυς Αικα
τερίνη είς μίαν μή προφθάσουν νά τελείωση πράξιν, ή

ΙΕΤΕΚΟΜΙΣΘΗ ΤΟ ΜΕΓΑ
ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΙΙΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ
ολίγον άνωτέρω τής προτέρας του θέσεως έπί τής

όποϊα παρεστήθη ίχατίιν φοραΐς είς τήν μεγάλην έκθεσιν οΠοΔ εις το μεγαλοπρεπές Ισογαιον τήζ
τών Παρισίων ύπό τοΰ έφευρετοΰ Woll καί ή όποια ήτο Οικίας Κ. Λ,ελοϋδα, μεταξύ τών καταστημάτων

Χτεφ. Γαδαλα και I. Κ,οκοροΛούλου.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
«εληψία, απααμ,οέ, εκλαμψία 
καί νευρώοβες ϋερσπεύονταε 
ριζεκώς δ ιά τής μεθόδου μου.

Άμοιβή δίδοται μόνον μετά τήν έπιτυχίαν.

Τρόπος θεραπείας δι’ αλληλογραφίας.

Prof. Ch. Albert 
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πρωτοφανής διά τάς ’Αθήνας.
Αίφνης φαίνονται είς τόν άέρα έκσφενδονιζόμενα έπί

τής σκηνής κάτι μαύρα πράγματα σάν μπουκέτα. Έν 
μιά στιγμή ό άριθμός αύτών αύξάνεται καί πληθύνεται 
ώς ή άμμος τής Θαλάσσης. Έ σκηνή πίπτει. Ό ούρανός 
έμαύρωσε άπό τά πετούμενα αύτά πράγματα. ’Εγείρον
ται ολοι ξεκαρδισμένοι στά γέλια. Αί κυρίαι δέχονται 
έπί τής κεφαλής των τάς πρωτοφανείς αύτάς νυχτερίδας.
Τί ήτο, τί συνέβαινε ; Ό Θεός έβρεχε μαξιλάρια, δηλα-J 
δή τό κοινόν είχε άρχίση μαξιλαροπόλεμο κατά τών ή-j 
θοποιών, δλα τά μαξιλαράκια έφ’ ών έκάθηντο οί έν τώ^ 
θεάτρω είχον γίνει εναέρια, ώς έκ τής έλαφρότητος δέ 
αύτών έπετοΰσαν έκσφενδονιζόμενα σάν πουλιά. Έν μέσφ 
τοΰ γενικού γέλωτος κλαίων καί οδυρόμενος έκραύγαζεν 
άπελπις ό μαξιλαράς :

— Μή γιά τόν Θεό άδέλφια μέ καταστρέψατε. Άμάν 
γιά τό Θεό μέ άφανίσατε. Τά μαξιλάρια μου ! Άμάν,! 
άμάν.

Καί ούτω παρεισήχθη είς τά θεατρικά χρονικά τώνί 
Αθηνών καί ό κατά τών ηθοποιών μαξιλαροπόλεμος,' 
θέαμα άληθώς πρωτοφανές ούχί μόνον είς τήν Ελληνι
κήν πρωτεύουσαν, άλλά καί είς τούς Παρισίους.

Οταν έςήρχετο ό κόσμος, ηκούσθη ή φωνή ένός λού
στρου πρός άλλον.—Ρέ σύ, Κουμ,ουνδυΰρε, πόσα μαξιλά
ρια σούφρωσες σύ ;

ΙΙχληχνϋρωτϊος. θεραπεύονται ριζικώς διά τής μεθόδου μου
ν Γ > -, . 4 , έχούσης ώς βάσιν τάς νεωτάτας έπιστημο-1.1. Εςεχασα να σάς ειπώ, οτι μια δεσποινίς φα- Α , 1 , *

γοΰσα μιά μαξιλαριά είς τόν μαξιλαροπόλεμο κατάμου- νικά« έρεύνας, καί εν ταΐς μάλλον απελπιστικαϊς περι- 
τρα, έχασε τό καπέλο άπό τό κεφάλι της, καί δτι, ένώ πτώσεσι, άνευ ούδεμιάς ταραχής τών λειτουργιών τοΰ 
ό καββαλίέρος της κατεγίνετο νά τό βρή, τόν πλάκωσαν'σώματος. Θεραπεύω έπίσης τάς δυσαρέστους συνεπείας 
στής μαςιλαριαϊς, ποΰ τόν ξεθέωσαν τόν άνθρωπο, καί tqv άμ.αρτημ.άτων τής νεότητος, τών ν*υρώ» 
ότι ένφ τής έτρωγε’γελούσε. Καί άκόμη ένα άλλο’ ότι α,ων τών άΠυναμ,ιών. Έχεμυθία πλήρης. Πα- 
η Μεγα.Ιη η,ίιχτριχη πτησις τής δεσποινίδος Ωχεανϊδος „ , . , Ρ_ - - < ,
δέν έγινε, ίσως γιά νά μή πέση καί σκοτωθή τό κορίτσι, Ρ«*«λεΐσβ< νά πέμψητε ακριβή περιγραφήν τής άσθενείας.
καθώς καί ή '^έμφάνισις χαι έμφάνισις είς 12 δεύτερό-j - jjr BELLA Paris. 6 Place (le la Nation, 6 
λϊττοε τού λδΤΓτου^ όιοτι ο». YjOozotoij ψόβω τού ·


