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Β. ΓΑΒΡΙ1ΙΛΙΔΗΣ διευοτιιτιις

—ΓΡΑΦΕΐΟΝ", «δος MOYiax, ΆριΟ. 4, άπέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

Ο ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΟΤΟΑΣΑΕΤ
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ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ ΕΠΙΣΤΑΤΑΙΣ

Είς τάς έπαρχίας τό φύλλον ήμών τυγχάνει εύ- 
νοϊκής ύποδοχής. Άπόδειξις ή μεγάλη κυκλοφορία 
τφυ. Τής αύτήςπιστεύομεν ύποδοχής άξιοϋται καί 
πα$ά τοΐς άξιοτίμοίς Έπιστάταις μας. Καί όμως 
δέν φαίνονται έννοοϋντες καί πόσον κακόν μάς κά
μνουν είς τό φύλλον μέ τάς καθυστερήσεις των. Είναι

άνάγκη νά τοΐς έπαναλάβώ’χεν ότι δέν είμεθα κε- 
φαλαιοϋχοι; Πώς λοιπόν δυνάμεθα νά παοατεινω- 
μεν τήν πίστωσιν μας διά τούς μικρούς λογαρια
σμούς τής πωλήσεως φύλλων πέραν τοϋ μηνάς \ 

ερά, έπηρεάζει σχεδόν τήν 
λου, καί άν ή αταξία αύτή 
> Επιστατών μας, ων τέσ

σαρες πέντε μόνον φυλάττουσιν ακρίβειαν, δΓ ήν 
τοΐς εύγνωμονοϋμεν έγκαρδίως, εξακολούθηση, Οά 
άναστρέψωμεν τούς όρους καί Οά ζητήσωμεν νά κά- 
μωσιν είς ήμάς πίστωσιν οί κύριοι έπιστάται, προ- 
π?,ηρόνοντες τά φύλλα ενός μηνάς.

u usremis.

Τοϋτο μάς ένοχλεΐ φοβ 
καλήν σύνταξιν τοϋ φύλ 
εκ μέρους τών άξιοτίμωι

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΑΑΟΥΣ.

Στήν Παναγιά τής Τήνου τήν χρυσοστολισμένη 
κανείς τρελλός μήν πάη γιά νά ξετρελλαΟή* 
χανένας μή ζαλίση τήν κεχαριτωμένη, 
καί δώρα καί λαμπάδες μήν τής ύποσχεθή. 
Άφήσετε εφέτος κί' αυτή νά χουζουρέψη, 
χωρίς τρελλά κανένα ή άλλον νά γίατρέψη.

Τό μέγα έλεος της κανένας μή ζητήση, 
όσο καλή κΓ άν ήναι, Οέ νά σάς βαρεΟ·?,· 
άφήστέ την εφέτος νά μή Οαυματουργήση, 
καί ήσυχα νά πέση νά γλυκοκοιμηΟή.
Μακρυά άπό τής Τήνου τό νέο πανηγύρι, 
χαί κανενός εφέτος άς μή γενή χατήρι.
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ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ
ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Τώρα ποϋ ’στάς ’Αθήνας θέ νά κτισθή έκεΐνο 
τό μέγαρον τοΰ Χιώτη Ζωρζή Δροιχοκκίτη, 
κάνεις τρελλός δέν πρέπει νά τρέχη είς τήν Τήνο, 
νά γίνεται κουνούπι 'στής Παναγιάς τή μύτη.
Κϊ ό Κοσσονχκος πρέπει νά λάβη τήν φροντίδα, 
κανένας μέ στριμμένη νά μή μάς φύγη βίδα.

Αν οΐ τρελλοί μας δλοι 'στήν Τήνο τά πρυμνίσουν, 
καί δλοι μέ κεφάλι ξανάλθουν δυνατό, 
γΐα ποιους λοιπόν τοΰ Χιώτη τό μέγαρον θά κτίσουν ; 
μονάχα γίά φιγοΰρα Οά τδχουμε κΓ αύτό ;
Κι έγώ έφέτος ήμουν νά πάγω γίά τήν Τήνο, 
άλλά μ’ αύτή τή σκέψι προτίμησα νά μείνω

ΚΓ οί γνωστικοί άκόμα καί 'στό κεφάλι πρώτοι 
πρέπει νά κάνουν τώρα λιγάκι τόν τρελλό, 
να μπουν μέ στο παλάτι τοϋ αειμνήστου Χιώτη, 
νά ’βροΰν χουζοΰρι, γέλοΐα, καί κάθε τί καλό.
Παράδεισος θά ήναι αύτό τό νέο σπήτι,
καί δλοι «θειος σχωρέσοι, θά λέν, τόν μακαρίτη».

Κουφή εις τάς δεήσεις, ώ Παναγιά, νά στέκης, 
κανένα νέο θαύμα έφέτος νά μή κάνης’ 
κϊ άν γνώσι σοΰ ζητήση κανείς "Ρωμηός ζευζέκης, 
θά σέ παρακαλέσω νά τόν άποτρελλάνης.
Είναι μεγάλο κρίμα, ώ κεχαριτωμένη, 
φρενοκομείο τέτοιο χωρίς τρελλούς νά μένη.

ΚΓ άν Οές καλά καί οώνει νά κάμης θαύμα θείο, 
τό αχαμνό πουγγί μου μέ λίρες νά φουσκώσης, 
κι υπόσχομαι νά κτίσω κΓ έγώ φρενοκομείο, 
καί σύ άπό δεήσεις σσαρτάδων νά γλυτώσης.
Εδώ σέ θέλω, κάνεις ομογενής νά γίνω ; 

πάει καλά . . . δεν κάνεις ; . . δέν έρχομαι ’στήν Τήνο.

Souvis.

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

Ο διάδοχος τού άγγλικοΰ θρόνου αισθάνεται καί αυ
τός άνάγκην Λουτρών τής Γερμανίας· καί αύτού ή σύζυ
γος, άδελφή τοϋ ήμετέρου Γεωργίου, έπεθύμησε νά ίδη 
τούς γονείς της. Καί ό πρίγκιψ τής Ούαλλίας έχει ά
νάγκην ολίγης άναψυχής. Ό ιδιαίτερος ιατρός του τώ 
συνεβούλευσε νά δροσίση τόν οργανισμόν του μέ ολίγα 
γερμανικά νερά, δχι διότι πάσχει, άλλά τά προληπτικά 
είναι καλλίτερα πάντοτε τής καλλιτέρας θεραπείας. Πό

ση δμως προηγηθεΐσα έργασία δικαιολογεί τήν αναψυχή» 
αυτήν ! Οί Καιροί τοΰ Λονδίνου άφιερούντες τό κύριον 
άρθρον των είς το ταζείδιον τοΰ πρίγκιπος άνακεφα- 
λαιο'.σ: τα έργα αυτού κατά τόν παρελθόντα χει
μώνα καί τάς άρχάς τοϋ θέρους. Παρέστη, λέγει, 
είς στρατιωτικά γυμνάσια τών έθελοντών. Ύπερησπίσθη 
τόν άγώνα τών νοσοκομείων. Διένειμε βραβεία είς μα
θητάς σχολείων Ώχίλησε πρός ζωγράφους περί κα
λών τεχνών καί πρός Δημάρχους περί δημοτικών θεσμών. 
“Εκαμεν αγοραπωλησίας είς εύεργετικάς ύπερ τών πτω
χών Άγοράς Παρέστη είς έγκαίνια άλσεων καί γυμνα
σίων, καί άπεκάλυψεν ανδριάντας Ευεργετών. Ώμίλησε 
πρός κτηματίας περί βοών «αί πρός Έλευθεροτέκτονας 
περί τοΰ έργου αύτών. Ούδείς έμμισθος γραμματεύς ή 
ιδρυτής Έεκιρίκς θά κατέβαλλε τόσον ζήλον καί ενέρ
γειαν ύπέρ τής Σχολής τής ’Εθνικής Μουσικής. Πλήν 
δλων τούτων είχε νά έκπληρώση δλα τά καθήκοντα δσα 
τώ επιβάλλονται ώς άντιπροσώπω τής μητρός του καί 
οσα δ τίτλος τού πρίγκιπος τής Ούκλλίας καί τού Δια
δόχου τω παρέχει. Δεν νομίζετε δτι άρκοΰσι διά νά 
πληρώσωσι μίαν ζωήν δχι πρίγκιπος,άλλ’ άπλοΰ ιδιώτου; 
Μκκάρια τά έθνη δπου οί ήγεμ,ονίδες εργάζονται ώς αστοί 
καί ι>1 ά/rrtil ώς ηγεμόνες. Δέν τοϋ αξίζουν λοιπόν δσα 
άλατα καί άνθρακα καί αλκάλια θά ζητήση έν Γερμα
νία πρός έπίρρωσιν τής ύγείας του ; 'Ενώ δταν άλλοι 
έζάδελφοί του λέγουν δτι ταξειδεύουν χάριν άναψυχής, 
τούς προπέμπουν μέ μειδιάματα,τά όποϊα καί οί ίδιοι έν- 
νοοϋντες φεύγουν τήν νύκτα κ.έ/χτικα.

Η έπιδημία τής άναγραφής τών αφίξεων καί άνα- 
χωρήσεων έλαβε τόσας διαστάσεις, ώστε καί οί έργάται 
ζαχαροπλαστείων άναχωροϋντες θέλουσι νά βλέπουν τό 
όνομά των είς μίαν πρωινήν. ’Αλλά διατί ή Nea Έφη- 
fifpic τήν άναχώρησίν τού κ. Σχινά, ζαχαροπλάστου 
τού Γιαννοπούλου, παρ' ού έφαγε τόσα γλυκά δΓ ών συ
νήθως ζαχαρόνει τόν κάλαμόν της καί τόν κάμνει ζαχα
ροκάλαμο*, τήν έβαλε πίσου πίσου, διά νά μή φαίνεται, 
κατόπιν τών άγγελιών ; Άρά γε είναι σπουδαιοτέρα δΓ 
ήμάς ή άναχώρησις τού Παπαμιχαλοπ ύλου διά τά Λου
τρά τής Αιδηψού καί τήν δημοσιεύει μάλιστα μετ’ - 
παίνων ;

Διαγωνισμόν τοϋ Πανεπιστημίου περί ύποτρόφου δστις 
θά μεταβή είς Ευρώπην νά σπουδάση τήν Έρ/ιηπΙαν 
τώ)· ''piuju) . Ωστε, άκόμα αί Γραφαί δέν ήρμηνεύθη- 
σαν ; Τί κακό ! Μέχρι τής έπανόδου λοιπόν αυτού τοΰ 
νεαρού ύποτρόφου, αί Γραφαί καταργούνται ! Διότι είναι 
φόβος μήπως τάς παρερμηνεύσωμεν, καί τότε άλλοίμονον! 
μπορεί νά περιπέσωμεν είς αϊοεσιν.

’Κρω; ά.ηο*τή<!«ως τ?1ζ Έλλ. εθχγεν«ί*ς. —
Πρό δυο έτών προσήλθεν ένώπιον τής δημοτικής Αρ
χής Αθηνών Κύπριός τις Δημήτρίος Χατζή Μιχαήλ 
καί έδήλωσεν δτι θέλει νά απόκτηση τήν ’Ελληνικήν 
ιθαγένειαν. Απελπισία όμως τόν κατέλαβε* δταν ήκουσε
δτι πρέπει νά άγοράση χαρτόσημα έπί χαρτοσήμων....... ή
μέν καρδία του ήτο πλήρης 'Ελληνισμού, άλλά τό θ*- 
^λάκιόν του ; !... Έν τούτοις διά συνεισφοράς τοϋ ήγο-

ράσθησαν χαρτόσημα, ένηργήθησαν τά τού νόμου, τώ 
έδόθη σημείωσις τοϋ αριθμού τής δηλώσεώς καί τής 
χρονολογίας, καί άπήλ.θεν άφού ήκουσε ό’τι πρέπει νά έ
πανέλθη μετά δύο έτη δπως όρκισθή. Ό καιρός παρήλθεν 
καί έπ' έσχάτων παρουσιάσθη λέγων δτι θέλει νά πολι- 
τογραφηθή παρελθούσης τής διετίας καί τόν ήρώτησαν
είς ποίαν έποχήν έδήλωσεν καί άν έχη τόν άριθμόν......
καί ιδού οπισθοχωρεί τρία βήματα, βγάζει τό σουρτοΰκο 
του, σηκόνει τά μανίκια του καί παρουσιάζει τόν βρα 
χίονά του πλήρη γοργόνων, στεφάνων καί ταινιών καί 
μέσφ πάντων τούτων τήν χρονολογίαν *1215 3 ’Ιουνίου 
1880 άριθμός.

Μέ νησιώτικον ενθουσιασμόν μάς γράφουν έκ Σκιάθου 
τήν έπιτυχίαν τών έξετάσεων τής ύπό τού κ. Ναοΰμ διευ- 
♦υνομένης δημοτικής Σχολής τών Άόρένων. Τοιοΰτο* δι
δάσκαλον ή Σκιάθος δέν είδεν άκόμη ! Καί πλέον θέλουν 
ολοι οί Σκιάθιοι νά 'δουν τά δνο(Λ.ά του [Λνη’χονευό[Α$νον 
διά τοϋ τύπου εύφήμως, δπερ καί ήμεΐς πράττομεν έπι 
θυμούντες νά εΰχαριστήσωμεν τόσον δροσεράν νήσον, πα
τρίδα τοϋ Μωραϊτιδου καί παραγωγόν τών ώραιοτέρων 
αχλαδιών.

Ό φίλος διδάκτωρ τής νομικής Κώστας Σταμπολόπου- 
λος άνεχώρησεν είς Γαλλίαν δπου κυρίως θ' άσχοληθή ρέ 
τάς Π ολιτικάς έπιστήμας, προαλειφόμενος είς κομψόν 
στάδιον διπλωματιδέως, ού τήν έξωτερικήν σοβαρότητα 
καί τόν αυστηρόν ιματισμόν πρό πολλοΰ αΰτεπζγγέλτως 
περιεβλήθή. 'Ολοι οί φίλοι τόν συνοδεύομεν μέ τάς θερ- 
μοτέρας εΰχάς ϊνα τόν έπανίδωμεν εΰρωστον τήν ψυχήν 
κκί τό σώμα, καί τότε θά σκεφθώμεν έν σώματι ποίαν 
•έσιν διπλωματικήν θέλομεν τού έμπιστευθή.

Ό διευθυντής τού εν Χαφτείοις μεγάλου Καπνεμπο- 
ρείου κ. Π. θεοδωρόπουλος περιελθών πρός άνάπτυξιν 
τοϋ εμπορίου του τήν Ευρώπην προετοιμάζει έκπλήξεις 
είς τούς φιλοκάπνους. Κκί τό περιέχον καί τό περιεχό
μενον, καί τό Εργαστήριο* καί τά είδη, άνεκαινίσθησαν 
καί θ άνακαινισθώσιν δλα. ΟΙ άρωματικώτεροι καπνοί

( Τουρκίας καί Ελλάδος μετά τών πολυτιμωτέρων πούρων
1 τού νέου κόσμου καί δλα τά κομψά όργανα τοϋ καπνί

σματος έστησαν έκεΐ τό στρατηγείο* των. Ή δλη δέ 
διακόσμησες θά γίνη τοιαύτη, ώστε θά μεταβληθή τό 
Καπνεμπορείον τού κ. θεοδωροπούλου είς ώράϊσμα τών 
πολυπληθών Χαφτείων. Παοαδόξως πως Οά έχωμεν καί 
εγκαίνια τού Καταστήματος τήν 15ην Σεπτεμβρίου, η
μέραν καθ’ ήν δλαι αί Άθήναι θά καπνίσουν δωρεάν !

Όμιλεϊ τις περί τών οφθαλμών τής έρωμένης του.
— Έχει, λέγει κάτι μάτια, ποϋ είναι φωτιά. Αμα

/Ιλέπη σ’ τόν καθρέφτη, τό γίαλί λυώνει.

• r
Διηγούνται εϊς τινα τό γεγονός αύτής τής δυστυχούς

t

Παρισινής ήτις έκοιμήθη έπί έβδομήκοντα πέντε μέραις, 
καί άναστενάζων :

— Άχ ! λέγει νά μπορούσε νά τό πάθαινε αύτό τό 
πράγμα ή γυναϊκά μου .’

Μία ουμβουλή καθ’ ήμέραν:
Μήν άκούετε τάς συμβουλάς τής Neat; Έγημιρίιίος.

Είς τάς πέντε απόψε, μέ τήν δροσιά, θ’ άκούετε κάτι 
παράξεναις φωναΐς,μιά βοή ύπόκωφον, κάτι άσπραις κη- 
λίδαις μεταξύ Αίγίνης καί Παιραιώς θά βλέπετε, μή 
φ· βηθήτε, δέν θά είναι τό Η.Ιιόψαρο, ί~Κ\ί ρΛνον ά 
1·<κ>ν}ά*0ρ<ι>πος τού Πα.Ιτιανθρΰπου. Ετοιμάσετε 
πειτά^αις.

•
Τόν κ. Λάμπρον Ένυάλην τόν γνωρίζουν πολ.λοί έν- 

ταύθα, ώς ένα τών φιλοτιμωτέρων καί άγαθωτέρων λο
γιών κκί δημοσιογράφων. Ώ; διηγηματογράφος είχεν 
έπαινεθή όμοθυμαδόν ύφ' ολου τοϋ τύπου. Πόσα άτυχή- 
ματα ύπέστη ό νέος ούτος έπίσης είναι γνωστά. Εσχά
τως είχεν μικράν τινα θέσιν έν τώ Έμπορικφ Γραφείφ 
Κωνσταντινουπόλεως, έξ ής άπέζη. Ό καννίβχλος κομ
ματισμός τόν άπεκάλυψε, τόν εύρε χωρίς βουλευτήν άπό 
πίσου, χωρίς μισοφούστανο άπό κάτω, τόν είδε τίμιον, 
έργατικόν, πεπαιδευμένον, καί ένήργησε τήν πκϋσίν του 
διά νά τόν διαδεχθή είς, περί τού ίποίου αί έκ Κων
σταντινουπόλεως πληροφορίαι μας δέν είναι διόλου εύ'νοϊ- 
καί. Άς σημειωθή καί ή αδικία αύτή είς τά πρακτικά !

Ό Δήμαρχός μας παρήγγειλεν είς Βενετίαν εκατόν 
γόηΐο.ίας (βάρκαις βενετικαϊς) τάς όποιας Οά βάλη είς 
χρήσιν καθ' δλους τούς δρόμους καί τάς Λεωφόρους τής 
πρωτευούσης. θά ονομασθώσιν αί γό> Λο Ιαις έδώ, ώς έκ 
τού σκοπού δν θά έκτελώσι, χωμ.<χτόβχ'.χεϊ. Καθ’ 5λα 
τά φαινόμενα ά συναγωνισμός τοϋ νέου αύτοΰ μ,έσου τής 
συγκοινωνίας θά βλάψη πολύ τήν εταιρίαν τού Ίππο- 
σιδηροδρόμου. Πάντοτε Οά είναι προτιμώτερον νά περνά 
τις τήν Ό(1ό»· Πα>’(ηιστιιριΐου καί τήν 'iMAr' Λ καώ ημίας 
διά θαλάσσης ή διά ξηράς. “Εως οτου έλθουν δμως αί 
χωματόβαρκες, ό Δήμαρχος θά έκδώση εγκύκλιον είς τούς 
συνδημότας του νά περνούν διά τήν Διωρύγων τού Πα- 
•■(ΐτιατηριου, του z/j-j εσμοε·, τού Σταδίου μέ άνεσυρμέ- 
νας σκελέας, πρός αποφυγήν δυστυχημάτων.

Ήρώτα τις Μέλος τής Αθηναϊκής Λέσχης.
— Γιατί άφού παρέλθουν τέσσαρες ώραι ύστερα άπό 

ένα δάνειον χαρτοπαιγνίου παίρνετε δέκα δραχμαΐς σ’τής 
έκατόν, τήν ήμέραν ;

-— Δέν γνωρίζεις δτι αύτά είναι χρέη τιμής ;
— Άφού είναι έτσι, άμα δέν σάς πληρωθούν έντός 

είκοσιτεσσάρων ώρών, ή τιμή σας απαιτεί νά τά ξεγρά
φετε, άντί νά παίρνετε 1000 τοϊς θ)θ·

-------- -«-» ο ----—

»
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ΤΑ ΘΚΪΜΛΤΥ ΤΗΣ ΠαΝΑΓΙ\Σ

Τό πρώτό της

Ή θαυματουργός γευη/σις (νός 5 xai 60.

Είχα προχθές στη τσέπη μ,ου, ούτε οβολόν.
Ή πενία τέχνας κατεργάζεται-
Έσκεπτόμην τί να κάμω γιά νά βρώ παράδες. Θεοΰ 

φώτισις τόρα μοϋ ήλθε η διάβολου ενέργεια δέν ’ξεύρω.
Τοϋτο μόνον γνωρίζω, ίίτι έσκέφθην νά γίνω λωπο

δύτης, I. . . . . ..
— Κα'λή 'μέρας σας. Αΐ, έχετε τίποτα, κάμμιά 

βαγγέλιά; Είμαι γιά την Τήνο. Λέγω πρός τόν δ 
θυντήν τοΰ Λ/»/ ΑΓά··εσσ/, καί μοΰ άπαντά έκεΐνος:

---Αληθινά ; Κχί πώς τό χπεφάσισες;
— Έτσι μοΰ κατέβη, θέλω νά πάγω νά ’δώ τά θαύ

ματα.
— Κχί λεπτά; Πώς τά οικονόμισες;
— Θά πάγω άναυλα, μέ τήν llm-r /.ΙήηοΓ.
— Αΐ θέλεις, τίποτα μικρό χαρτζιλίκι γιά τά στραβά 

έξοδα;
— Δέν θέλω, άλλ’ άς ήναι. Τί θά χάσω;
— Σοΰ φθάνει ένα 5 καί 60;
— Λίγο εινε, άλλά δέν πειοαζει.
Τό πέρνω, χωρίς νά 'πώ ούτε ευχαριστώ.
— Λοιπόν, έχετε 'γειά. Βιάζομαι μή φύγγ) τό βα

πόρι.
— Κατευόδιο. Καί . . . γράψε, καϋμένε, τίποτα

— Ου, έννοεΐται. ’Αντίο, άντίο.

λιγγενεσία . . . 'Έχεις καί τόν Αιώνα ; φέρ’τον κι’ αυτόν.
Άφοΰ λέγει ή παροιμία οτι καί οί άγιοι θέλουν φο- 

βέραις, ό φοβερισθείς υπάλληλος μ’ άφησεν ό άνθρωπος 
ήσυχον, μ’ ολον ό'τι φεύγων έγύριζε άπό 'πίσω του καί.
μ’ έβλεπε καλά καλά κάτι τι μουρμουρίζων.

HX-

ιευ-

. Τό τρίτο της.

' Λγαν.Ια ταζεΐόι χαι περιποίησι yxpir.

Άφίνω τόν σιδηρόδρομο καί μέ πάει άντί γιά τό Φά
ληρο στόν Πειραιά.

— Μωρέ, θά πάγω στή Τήνο καί όπου τό βγάλει ή 
άκρη.

Μπαίνω σέ μιά βάρκα.
— Ακούσε, βαοκκδσρε. θά μέ πάς στής Πάνε.Μ ηνίου 

ποΰ εινε γιά τήν Τήνο, θά μέ βγάλης, καί θά σταθής 
νά μέ περιμένης γιά νά μέ πάρης πίσω, διότι θά γυρίσω. 
Κύτταξε νά μή μοΰ φτειάσης καμμίά δουλειά καί μ’ ά
φήσης μέσα.

— Μπά, μπά, άφεντικό. Πώς γίνεται. ’Ορίστε, ορίστε.
Καί κάργα τά κουπιά φθάναμε στό βαπόρι.
Ανεβαίνω, καί κατεβαίνω στή δευτέρα θέσι.
Ό καμαρότος έπάνω εις τ?5ς φούργιαις του δέν μ 

ρωτά.
Ξζπλόνομαι στόν καναπέ καί φουμάρω σάν αγάς τά 

τσιγάρό μου. ,,
'Ο βαρκαδόρος, εννοείται οτι έπερίμενε στή σκάλα νά 

καταβώ.
Ξικινά τό βαπόρι καί ό βαρκαδόρος «μολάρει.
Ανεβαίνω τότε έγώ έπάνω.
— Μασκαρά, φωνάζω, άγριος άπό τόν θυμό, τί μρυ- 

καμες. "Αχ, καί νά ήμουν ΐξω, νά σ’ έτρωγα μέ τά δόν
τια μου. θηρίον! Ίδοΰ τόρα νά κάμωμε καί ταξείδι στήν 
Τήνο χωρίς νά θέλωμ.ε. Μπερμπάτη, στάσου νά γυρίσω 
μέ τό καλό, καί λογαριαζόμαστε.

Αύτά τά έλεγα πρός τόν βαρκαδόρο δυνατά νά μ' ά
κούση, καί κυρίως γιά νά μ’ άκούσουν, ότι έμεινα μέσα 
κατά λάθος.

8—

Τό δένίΐρο της.

Τό ’.τήμε ό ά.ΙΑος^ ξτ&ορτόγου με!

Στό δρόμο γελοΰσα μόνος σάν σκαρτάδος, άποθαυμά- 
ζων τήν έξυπνζδκ μου καί τήν άφέλειαν τοΰ δώσαντός 
μου τό 5 καί 60, άφέλειαν άνθρώπου έπαγγελλομένου 
καί τόν σατυρικόν δημοσιογράφον.

— Πρέπει, έλεγα κάθ’ έαυτόν, τό βασίλειον τής Ελ
λάδος νά μετονομασθή, βασίλειον τών κουτών.

Δυνάμει τοΰ 5 καί 60 άπεφάσισα νά πάγω στό Φα- 
,ηοο. νά 'όώ τήν Φατινίτσα καί τόν Διευθυντήν τής άλήρο, νά θώ την 

στυνυμίας.
Μπαίνω στόν σιδηρόδρομο χωρίς νά βγάλω εισιτη

ρίου.
Είς υπάλληλος, βοωμάνθρωπος, έν άγνοία φαίνεται, 

ότι δέν είχα είσιτήριον, έρχεται μαζΰ μέ τών άλλων νά 
μοΰ τό ραζώίτΐ) κ’ εμένα.

"Ηθελε ή εύγενεία μου καί πρώτη θέσι.
— Τό είσιτήριον σας, κύριε παρακαλώ.
— Καί πόσα εισιτήρια δίνουν εδώ ; Δέκα ή χίλια. 

Τό πήρε ό άλλος .
— Άλλά, κύριε, τά βαγόνια αύτά είναι τής σειράς 

μου. Αλλος δέν μάζοψι.
— Σοΰ είπα τό έδωκα . . . Ώ διάβολε, ’βρήκαμε τόν 

μπελά μας . . . Ξέρω 'γώ, τί θέλετε σείς, μιά καταγ
γελία είς τόν Παρασκευαίδη, νά μάθετε
τοΰς έπιβάτας άλλοτε . . . Βρέ μάγκα

Τό τέταρτο της.

Συνεχεία τηδ ταζιόειοϋ.

Όταν άριβάραμε έξω άπό τά φανάρια παρουσιάζομαι 
ίς τόν υποπλοίαρχον. Τοΰ βγάζω τό καπέλο, τοΰ δίνω 

τό χέρι μου, τόν χαιρετώ μέ ευγένεια καί μ’ αντιχαιρετά 
έκεΐνος μέ πολύ περισσοτέραν. Τοΰ λέγω:

— Κύριε πλοίαρχε—τόν προβίβασα—συνέβη ένα λά
θος. ’Ηλθα ν’ άποχαιρετίσω κάτι φίλους μου, καί, έμε
να μέσα, μέ πήρε τό βαπόρι, χωρίς νά τό εννοήσω Πα- 
οουσιάσθην λοιπόν, διά νά ίδω τί μέλλει γενέσθαι, διότι, 
νά έξομολογοϋμαι τήν άλήθειαν, δέν έχω μαζύ μου, παρά 
ένα τών 5 καί 60. Είμαι δέ ό συντάκτης τοΰ Ραμπαγά, 
ό κ. Κλεάνθης Τριαντάφυλλος.

Τί μοΰ εμελε έμένα άν έξέθετα ξένο όνομα.
Έπί τώ άκ'ύσματι τοΰ ξένου ονόματος μου, ό κ. ύπο-
-'αρχος,—ά έχω νά κάμω μέ τήν περιποίησι αυτοΰ 

άνθρώπου ποΰ μοΰ έκαμε—μοΰ ξαναδίνει τό χέρι του.
πλοί 
τοΰ αν

ίθετε νά ένοχλήτε'μοΰ σφίγγει τό δικό μου καί μοΰ λέγει : 
α, δός μου μιά Πα-| — Χαίρω πολύ ποΰ σάς έγνώρισα. Ά δέ

. *<·
δέν εΐνε τίποτε,

δέν εΐνε τίποτε, μή στενοχωρεΐσθε. Ά μπά, ά μπά. Τόσο 
τό καλλίτερον, θά ίδήτε, καί τό πανηγύρι, όπως τά πε
ριγράφετε. Καθίστε, κ. Κλεάνθη, καί πώς πάει τό φύλ
λο. Τόρα ποΰ έγνωρίσθημεν νά μοΰ στέλνετε τό φύλλο 
σάς, μ’ ολον ότι τακτικώς τό αγοράζω . . . Ώραΐο ήτό 
έκεΐνο τό προχθεσινό σας άρθρο, χωρίς νά σάς κολακεύ
σω. Τό έπεγράφατε, νά ’δ·?!ς . . . τό ’ξεχνώ . . . πώς τό 
έπεγράφατε;

Έγώ, ποΰ δέν διαβάζω ποτέ μου τόν Ραμπαγά έξ 
οκνηρίας, τοΰ απαντώ.

—Ναί, τό εί^α μέ κομμάτι ντέρτι γραμμένο καί τού
το χάριν ένός, ένα, δύο, τρία κονιάκ ποΰ είχα πγή. Έ- 
πεγράφετο . . . περί . . . τόρα τά ξεχνώ κ’ έγώ.

— Δέν πειράζει, δέν βλάπτει . . . Πάμε κάτω νά πά
ρωμε τίποτε.

— Περιττόν . . . άλλά . . . άφοΰ τό θέλετε.
Κατεβαίνομε κάτω, στή πρώτη θέσι, πέρνομε βερμούτ,

κονιάκ, ομιλούμε περί πολιτικών, περί τοΰ Άραβή, περί 
τοΰ Όυέσλεΰ, τής Κίνας καί τής Αμερικής, καί ύστε
ρον άπό όλα αύτά δ υποπλοίαρχος,—εύγενής άνθρωπος 
πάντοτε—μοΰ ζητεί συγγνώμην καί ανέρχεται, ψιθυρί-1

Τόν ντράπηκα τόν άνθρωπο. Καί μοΰ λέγει :
— Τί κάμετε ; Θά βγούμε εξω μαζύ μέ τήν βάρκα

εοΰ άτμ.οπλοίου.
— Ω, ευχαριστώ, δέν είνε δυνατόν τούτο, έγώ, ά

Δύο ναύταις στή βάρκα, άμέσως τόν κύριον καί 
νά μείνη εξω ή βάρκα νά τόν περιμένη, νά τόν παραλά- 
βη. Καί πρός έμέ στρεφόμενος — Τό μεσημέρι σάς περι
μένω νά γευματίσωμε, έξω δέν θά ’βρήτε τίποτα, είνε 
φοβεοό πράγμα, είνε, . . . έλεεινότης.

Μπαίνω στοΰ βαποριού τή βάρκα καί βγαίνω ώς καπι- 
τάν πασάς έξω. Έν τιμή και παρατάξει.

•Κχτο της.

Φοΰσχωσε τ’ Ιεγίασμα. 

Έως έδώ καλά πάμε.
Βγ3 έξω, μόνον ποΰ είς τήν άπόβασίν μου δέ μοΰ 

ά κουπιά οί κωπηλάτάι, ώς νά ήμουν ναύάρ-βάς κάτι κρυφά στ αυτί τοΰ καμαρότου, οστις άρχιζε σήκωσαν τά κουπί* ut κωπ-ηκαται, ως να ήμουν ναϋαρ- 
νά μέ κυττάζη μ’ ένα μ,άτι σάν νά ήμουν κανένα πε- χΟς.
ρίέργον ζώον. , [ Πρώτος διάβολος ποΰ βρέθηκε μπροστά μου ήτο ένας

πιστεύσετε ; Είς πέντε βημάτων άπόστασιν τόν είδα καί 
περπατούσε, ό κατεργάρος, μέ δύο ποδάρια, καί καλλί
τερα άπό μέ. θαύμα. Τίς ξέρει τί πρωτοκλέφταρος θά 
ήτο.

Χει
καλέσθη 
τής Μεγαλόχαρης

Τό πίμ,πτο της.

Τσάμπα ον.ία. Τραβώ ίσα στήν Μεγαλόχαρη. Κόσμος καί κακό. Μέ
— Ώ κύο Γιάννη, έδώ καί σύ ; Μοΰ λέγει ένας θεσμ- ξεποδάριασαν, μ' εΰγαλαν τά νύχια, μέ άέ-

παίκτη: φίλος μου, λοιπόν, θά ήμεθα συνταξειδιώται.Έ- κχ1 έγώ έ'εδικήθην έναντίον ένός γυναικείου
μαθα πώς θά βγάνης «τόν . . φουστανιού, το πάτησα, το ξυλωσα, τό έσχισα καί χώ-

— Μωρέ, σκάσε. Μή μέ λές Γιάννη καί περνώ γιά /1κα ?τ μ.χιμχ.
Ραμπαγάς. Έπαθα ενα μασκαραλίκι, σοΰ λέγω έπειτα. | ■' </»>υσχωσε !

— Τί λές, άδελφέ, καί άν τό μάθη έκεΐνος δέν θά θυ-' Τί ήτο; Λέγουν πώς τό πηγάδι εύγαζε νερά, πώς ξεχεί-
μώση ; λισε, στραβοί, κουτσοί, παράλυτοι, κουφοί, μέ μισό πο-

— Καί δέν πάει νά θυμώση όσο θέλει ; Δίδω έγώ ένα 5*P‘> Χω?ι« «ΰτιά, όλοι πέσαν μπρούμυτα καί προσκυ-
παράφ ,νοΰσαν.

Τό

καθώς καί μερικαΐς κυρίαις ποΰ ήκουσαν τό όνομά μου, Τό 5 και 60 μου είχε γίνει «φαντό, εκαμε φτερά καί 
μία μάλιστα ξεπεταχτή δεσποινοδεσποινίς φιλαοέσκως πέ'αξε.
μειδιώσα έλεγε πρός φίλην της κρύπτουσα τό προσωπάκι, Μά, γιά μένα Βαγγελίστρα μου, εκαμες αυτό τό θαΰ- 
της τό ροδοκόκκινο άπό πίσω άπό τήν βεντάγια της : 5 Μά καί 'δώ μέσα στόν ιερόν σου ναό νά ύπάρχουν

— Σώπα, νά μή μάς άκούση ό 'Ραμπαγάς καί μάς ^‘έφταις; Ύπωπτεύθην μήπως κανένας επίτροπος μοΰ 
περάση στό φύλλο. ' ,έφτειάσί αύ-ή τή δουλειά, άλλά γιά νά μή κολαστώ,

Έν 'τούτοις έφθάσαμε στή Τήνο. εΰγαλα αυτή τήν σατανική ίδέχ από τό κεφάλι μου.
'Όταν αράξαμε έκαμα τόν σταυρό μου. —
’-Εδώ τόρα νά ίδοΰμε πώς θά τά καταφέρομε.
Καί πρώτος πρώτος ό βαρκαδόρος γιά νά μέ βγάλη 

έξω μοΰ ζητούσε ένα κόσμο παράδες, ώς νά είχε πληρο- 
φορηθή, ότι τοΰ έν Πειραιεΐ συναδέλφου του τήν είχα
φτειάσει καί ήθελε νά μέ έκδικηθή. . Ξέρετε πώς οί Την)«κοί κατά τά πανηγύρια τής Με-

Άνοιξα φίλονικεία.—"Οχι τ°σα θά μοΰ δώσης,·—όχι γαλόχαοης μεταβάλλουν τά σπήτια των είς πανδοχεία, 
τόσα θά σοΰ δόσω. — Όχι δέν μέ συμφέρει.—Αΐ δέν μοΰ Μπαίνω σ' έν«. Είχε σουροπώσει πλέον.—Φέρε, καλή 
- ' ' ' 1 όπερα σας, νά φάγω καί στρώσετέ μου ό,τι καί άν ηναι,

Έβομιό της.

Τό 'βρίσιμο.

συμφέρει καί μένα!
Στή φίλονικεία έπάνω νά ό πλοίαρχος άπό πίσω μου! νά κοιμηθώ.
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Μοΰ συνέβησαν καί τά δύο. Α είναι πολύ περιποιη
τικοί οί Τηνίακοί, &ρ.χ έχουν έλπίδα νά πληρωθούν. 
Έστρωσαν στρωματσάδα. Όλοι στήν αράδα. Σπιτίσοι 
καί μή σπιτίσοι έπέσαμε νά κοιμηθούμε σάν άρνάκία.

Τά μεσάνυκτα ξυπνά. Φώς ύπήρχε, καί τί βλέπω καϊ 
τί νά ’δώ ; Στό πλάϊ μου ένα Οεοκόριτσο τού σπιτονοι
κοκύρη. Τό βλέπω. Κοιμότανε . . . ξέρετε πώς κοιμών- 
ται ή γυναίκες. Μέ πιάνουν τά δαιμόνιά μου. Από τήν 
απελπισία μου, χώνω τό χέρι μου στη τσέπη—έκοιμήθην 
μέ τό γελέκι,—καϊ 'βρίσκω, ώ τού θαύματος, τό 5, καϊ 
60. Τά είχα τρυπώσει εΐς τήν έπάνω τσέπη, ένω ε·ς τό 
φούσκωμα τού αγιάσματος τό γύρευα στή κάτω. Φευγιό 
παιδιά. 'Όλη τήν νύκτα τήν έφαγα στό ποδάρι. Τό 
πρωί μπαρκάρομε. Αύτή τήν φορά έπλήρωσα. Δηλαδή 
είπα τού βαρκαδόρου ν’ άνέβη έπάνω νά τόν πληρώσω 
γιατί είχα όλο χονδρά έπάνω μου, ’κατοστάρικα καϊ ό 
μασκαράς δέν άνέβη, ή άν έπραξε τήν κακοήθεια αύτή, 
δεν μέ 'βρήκε, διότι είχα μανταλωθή στή κοκέτα.

“Εφθασα στόν Πειραιά μέ τάς αύτάς περιποιήσεις καϊ 
κάτι παραπάνω.

Όταν ξεμπακαρίστ.κα μέ τό καλό, έγύρισα καί είδα 
τό βαπόρι, μού έφανη ότι ό καμαρότος άκόμη μ’ έβλεπε 
μ’ ένα μάτι.

Τό τελευτχίό της.

Πως 'βρίσκομαι ιίς τάς ’^βήκας·.

Τόρα θά έρωτήσετε, πότε πήγα στή Τήνο, πότε γύ
ρισα, πώς είόα όλα αύτά τά θαύματα τά όποϊα θά γί
νουν σήμερα καί θά σάς τά πωλούν γιά μιά πεντάρα στό 
δρόμο έν άγνοία τής Παναγίας ότι έκαμε οσα θαύματα 
θά δ ιαβάσετε, καϊ πώς πρόφθασα νά σάς τά περιδια- 
γράψω.

Αΐ αύτό είναι θαύμα τό όποϊον έκαμε όχι πλέον ή 
Μεγαλόχαρη, άλλά ό

ΜαληάνΟρωπος.

νά σάς είπω οτι χρειάζεται τίβιχβτης καί...»Ή τελευταία 
αύτη λέξις μέ διέθεσε κάκιστα· είναι λέξις πάντοτε δύ- 
σηχος δι’ ελληνικά ώτα. Ήμεϊς οί Έλληνες ώς «λαός 
εύφυής» άποστρεφόμεθα τάς «Ειδικότητας»· ή είδικότης
είνε λέξις κενή,......τρόπο; τοϋ λέγειν...., άσπίς όπισθεν
τής όποίας περιωρισμένοι νόες πειρώνται νά κρύψωσι τήν 
αδυναμίαν των ήμεΐς άνευ είδικότητος άντιλαμβανό- 
μεθα...., έννοοΰμεν τά πάντα’ είμεθα τρόπον τινα έγκυ- 
κλοπαιδικοϊ.... ήτοι ειδικοί, άλλά δι’ όλα. 'Γ ποθέσατε 
ότι πρόκειται περϊ κατασκευής σιδηροδρόμων έν Έλλάδι* 
τινές ϊσως ούδέποτε έταξείδευσαν διά σιδηροδρόμου (έκ
τός τού άπ’ Αθηνών είς Πειραιά') καί όμως είνε ικανοί 
νά πείσωσιν ου μ,όνον τό άκροατήριόν των, άλλά καϊ νά 
πεισθώσιν σχεδόν αύτοί οί ίδιοι ότι ό σιδηρόδρομος πρέ
πει νά κατασκευασθή στενός· άλλοι δι’ άλλους λόγους έ- 
χουσιν άλλο γούστο...., τόν θέλουσι πλατύν έ»ψ τρίτοι 
άντιφωνοΰντες είς άμφοτέρους «τούς προλαλήσαντας» 
τόν θέλουν καί πλατύν καί στενόν. Έν Εύρωπη. προκει
μένου περί τεχνικών ζητημάτων, καταφεύγουσιν αί Βου- 
λαί είς Έπιτροπάς συνισταμένας έξ «Ειδικοτήτων», ών 
τάς άποφάσεις κατόπιν ψηφιζουσι σχεδίν κκτά τύπον. 
Τούτο όμως συμβαίνει διότι ένταΰθα επικρατεί ή ιδέα 
ότι ή άληθεια κατά πάσαν πιθανότητα κεϊται «ν τή λο
γική καί τή έμπειρία, ένώ έν Έλλάδι όπου ό Συνταγμα- 
τισμός καί ό Κοινοβουλευτισμός έφθασαν τό Ζενίθ τής 
εαυτών άναπτύξεως, ή άλήθεια κεϊται καί πρέπει άναγ- 
καιως νά κήται έν τή πλειονοψηφία....«έν τή Κυριάρχω 
πλειονοψηφία τού κυριάρχου Λαού».

Τοιαύτα διαλογιζόμενος έπέστρεψα περί τήν 8ην τά 
εσπέρας είς Κιελ. Τό άτμόπλοιον άνεχώρει περί τό με
σονύκτιον είς Korsoer, ώστε είχον άκόμη 4 ώρας είς τήν 
διαθεσίν μου. Καθ' ΰπόδειξιν κλητήρός τίνος εισέρχομαι 
είς κατάστημά τι—κατά τό λέγειν τού κλητήρός, το ώ- 
ραιώτερον έν Κίελ—όπου έδίδετο μουσική συναυλία, ύπό 
τής ορχήστρας τού θωρηκτού «Kaiser YVillielni»· κάθη- 
μαι έπί τννος καθίσματος, καί στρέφω νά φωνάξω τόν 
Κέλ,νερον (garQon). 'Ενώπιον μου όμως ΐστατο ήδη άνήρ 
τις, ϊσως τεσσαρακοντούτης, τού όποιου ή πλήρης σοβα- 
οότητο; κκί άξιοτρεπειας έπιβάλλουσα μορφή, μοί πρού- 
ξένησεν ού σμικράν αϊσθησιν. Φαντασθήτε έπί στιγμήν 
ρίνα ρωμαϊκήν, μύστακα καί πώγωνα έπιμελώς έζυρισμέ- 
νους, άνεπαισθήτως ώχράς παρειάς κεκοσμημένας ύπό 
ξανθών παραγναθίδων, μηκυνομένων μέχρι τών ώμων, 
τόσον δέ πρός άλλήλας συμμέτρων, ώστε σχεδόν έτεινα 
νά πιστεύσω ότι ό άριθμός τών τριχών τής έτέρας είνε 
ίσος πρός τόν άριθμόν τών τριχών τής άλλης· οφθαλμούς 
σπινθηροβολούντας έξ εύφυίας κκί όμως πλήρεις μεγα
λείου, καί τέλος κόμην ολίγον άοαιάν, διχαζομένην άπό 
τού ελαφρώς πλήν λίαν αύιτηρώς έρρυτιδωμένου μετώπου 
μέχρι τοΰ τραχήλου είς δύο ίσα μέρη' προσθέσατε είς 
ταΰτα μέλαν άμεμπτον φράκον, λευκότατον ύποκάμισον 
καί λαιμοδέτην καί έχετε τό περί οΰ ό λόγος άτομον. 
Τί έλειπεν είς αύτόν τόν άνθρωπον διά νά είνε διπλ.ωμ,ά- 
τη; ;.... καλλίτερα νά μ’ έρωτήσητε τί <1έ>· έλειπε....Δέν 
έλειπεν 2ν κατάλευκον χειρόμακτρον οπερ έναλλάξ εφε
ρεν ύπό μάλης δεξιά ή άριστερά, ένώ ταύτοχρόνως μετά 
θαυμαστής έλαστικότητος ταλαντευόμενος επί τοΰ αρι
στερού ή δεξιού ποδός, μοί άπέτεινε τήν έρώτησίν.

— «Μίαν μπίραν;»

— «Τόν κατάλογον...» άπεκρίθην «μήπως έχετε άλ
λο τι ποτόν έκτός μπίρας;»

ΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
[ΤΟΓ ΕΙΑΙΚΟΓ ΑΝΓΑΠϋΒΡΙΤΟϊ· MVSI

(Suviyuz ϊέ« προτ,γοΰυενβν άρι9 )

ΐΐινε άληθές οτι στρατιωτικός έξ έπαγγέλματος δένείμαι, 
ε όμως είχον τήν πεποίθησιν ότι κάτι τι νέον θά ήδυ- 

νάμ“*1ν ** μάθω έκ τής έπισκέψεως τών φρουρίων τού 
Κίελ- Δυστυχώς εύρον τάς πύλας πανταχοΰ κεκλεισμένας, 
καϊ τ.ή* είσοδον άπηγορευμένην. Έπέμεινα. .,ίκέτευσα..., 
άδύνα-.’Ον. Γερμανός τις άξιωματικός, απορών έπί τή 
επιμονή μον, μοϊ λέγει λίαν εύγενώς. «Κύριε, γινώσκετε 
βε βαίως .δτι ή είσοδος Γερμανικών φρουρίων δυσκόλως 
έπιτρέπετο’.ι είς ξένους στρατιωτικούς, έάν δέ, ώς λέγετε, 
δέν ήσθε σ τρατιωτικός, νομίζω ότι δέν θά δυνηθήτε νά 
κατανοήσητε τήν άξίαν καϊ τήν σκοπιμότητα τών φρου
ρίων μας ..., <?ά ήναι δι' υμάς άγραφος χάρτης,... παρα
καλώ μή παρεξηγήσητε τούς λόγους μου...... , θέλω άπλώς

— «Δύναμαι ϊσως νά υπηρετήσω τον Κύριον μέ ίτ 
μα ΐ'ρ ι·;»

— «Μάλιστα .'» άπεκρίθην, διατάσσων συγχρόνως καί
φαγητόν. Ό Κέλλνερος—διότι αύτός ήτο—έξηφανίσθη 
πάραυτα διά περιστροφικής κινήσεως έπί τής πτέρνας 
τού. αριστερού ποδός, καί ένεφανίσθη μετά 1 )2 τής ώρας 
κομίζων τά διαταχθέντα καί συγχρόνως προσβλέπων με 
μετά καλοκάγαθου προστατευτικού μειδιάματος. Ήτο 
ήδη έτοιμος νά έξαφανισθή έκ νέου, περιστρεφόμενος αύ
τήν τήν φοράν έπί τής πτέρνας τού δεξιού ποδός, ότε 
έφερα τό «ποτηοάκι μαύρο» είς τά χείλη. Θεέ μου! . . 
όποια γεύσις όξους . . . οινοπνεύματος . . . χρώματος... 
καί...........καί. Ή γλώσσά μου είχε κάμει έπανάστασιν.

— «Κέλλνεο !» φωνάζω «τί κρασί είνε αύτό;»
— «Είνε . . . κρασί μαύρο ...»
—«Τί είδους μαύρο ;»

— «Κύριε, σάς βεβχιώ, ότι είνε μαύρο κρασί.»
—«Bordeaux ίσως ;»
— Βέβαια . . . μάλιστα» μοί άποκρίνεται· ταυτο- 

χρόνως δέ φέρων ύπό μάλης τό χειρόμακτρον διά μεγα- 
λοπρεπ· ΰς κινήσεως έξ άριστερών πρός τά δεξιά, ρίπτει 
αυστηρόν βλέμμα πρός Βοριάν, κατόπιν έ'τερον πρός Ά- 
νατολάς, καί έξαφανίζεται σχεδόν άοράτως διά τίνος θύ
ρας πρός δυσμάς.

| \xo\ouOet).

'Von Puck.

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ.

Οΐ τηλεγραφικοί διανομείς έχουν τώρα καί στολήν 
ιδιαιτέραν, πολύ κ'μψήν, άνοικτου κυανού χρώματος' εί 
vat άληθεΐς δζέντλεμαν. Πιστεύομεν ύπό τού φιλοκάλου 
κ. Μανσόλα νά κανονισθή ιδιαιτέρα στολή καί διά τούς 
ταχυδρομικούς διανομείς.

Ό δυστυχής Λεσσέψ ! Ή 'Αγγλία ζητεΐ νά τόν μπαρ- 
κάρη διά Μασσαλίαν ό Άραμπής έπεκήρυξε τήν κεφα
λήν του ώ; νά ήτο κανένας Τάκος. Ή δέ γυναϊκά του 
άπό τό Παρίσι νά κηρύττη τόν πόλεμον κατά τής Αγ
γλίας. Αύταί είναι δυστυχίαι μεγάλων άνδρών, τάς 
όποίας καί αύτός ό Δεληγίάννης δέν ύπέστη !

θά έξεπληττόμεθα οτι δια δεκαεννέα θέσεις δοκίμων 
τού ναυτικού κατήλθον είς διαγωνισμόν 140 νέοι, έάν 
δέν ένθυμούμεθα ότι πέρυσι διά μίαν θέσιν ύπολογιστοϋ 
τής Εθνικής Τραπέζης, συνηγωνίσθησαν τριακόσιοι, με
ταξύ τών όποιων δέκα ιατροί, τριάντα ύφηγηταί καί 
πέντε καθηγηταί τής θεολογίας ! !

Προχθές δύο μετέβαινον πρός τό Πανεπιστήμιον διά 
τής φερωνύμου όδού. Αίφνης, ό έτερος έξ αύτών α
νακρούει πρύμναν και γυρνά πίσω :

— Γιά πού τώβαλες ;
— Στάσου βρέ άδερφέ, πηγαίνω νά βρώ πιό ρηχά γιΛ 

νά περάσω τό ποτάμι διότι έδώ θά πνιγούμε !

ΤΑ ΠΕΠΟΝΙΑ.

Αϊ ! μάς έφαγαν πλέον ή μυρτιαϊς
Οί ζέφυροι, τ’ άστέρία καί τάηδόνια.
"Ας ρίξουμε τής άγάπης δύο ματίαΐς 
Κι’ άς γράψουμε δυό στίχους ’ς τά πεπόνια1 
Γιατί, θαρρώ, ή γλύκα τους ή τόση 
Μ’ εχει βαθειά κατάβαθα πλακώσει.

Ναί, ναί ! γλυκαίν’ ή γλύκα, άλλ’ όμως καίει ! 
Αύτό τό ρόδο τέτοιο άγκάθι φέρει !
Άπ’ τόν καιρό τής Εΰας μάς τό λέει 
Τό φίλημα, ή ματιά, τό καλοκαίρι.
Κι’ αύτή που τήν καρδιά μου παλαβώνει 
Δέν είναι πίό γλυκίά άπ’ τό πεπόνι.

(Συμπάθειο, έτσι τώπα δά, κυρά μου !
Μ’ έσέ καί ποιός μπορεί κακά νά τάχη ;
Έσένανε σέ χαίρεται ή καρδιά μου,
Κι’ έκ εΐνα τά γλεντάει τό στομάχι.
Καί ένας άλλος λόγος φοβερός :
Αύτά τά τρώγω, ένώ έσύ . . . . μέ τρώς.)

Τί μυρουδιά καμμιά φορά σκορπίζουν !
Λές ; άν τά κόψω, μέλια θάναι ! Στέκα,
Καί τότε ίσα ίσα δέν άξίζουν.
Καί μοιάζουν φανερά μέ τή γυναίκα,
Πού τάχα κλαίει, χάνεται, μά σκέτα 
Γιά νά τό λέμε, είναι μΐά κοκκέτα.

Αΐ ! μάς σκοτίσαν πιά ή πρασινάδαις,
Ή πέρδικαις, τά σύννεφα, τά ϊα.
Δέν θέλουμε προνόμια, βασιλιάδες.
Άς κάμωμε κι’ έδώ δημοκρατία,
Νά τραγουδούμε άνθούς καί χελιδόνια,
Άλλά μαζή μ' αύτά καί τά πεπόνια.

Κώστας ,



8 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΐ

»ες άνπγχαβτεχόν «λβιστηρε<χβ|*.ί»ν τ-J 22 τρέχον
τος μηνός ήμερα Κυριακή. Κεΐται είς τήν κεντριχωτέραν 
θέσιν Πειραιώς, εις τήν δενδρόφυτον Πλατείαν Κραή, 
δπου τα δημοτικά εκπαιδευτήρια' σύγκειται έκ 1500 
περίπου πήχεων καί δύναται νά διαιρεθή εις 2—3 οι
κόπεδα έχοντα πρόσωπον πρός τήν Πλατείαν.

’Εκτακτος εύκαιρία πρός άγοράν ώραίοϋ οικοπέδου καϊ 
εις μετρίαν σχετικώς τιμήν.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
πιληψίπ, απασμιοί, έκλαμψί-χ 
καε νβυρώσκες θεραπεύονται 
ριζίχώς διά τής μεθόδου μου.

Άμοιβή δίδοται μόνον μετά τήν έπιτυχίαν.
Τρόπος θεραπείας δι’ αλληλογραφίας.

Phof. Cu. Albert 

59, Avenue de Way ra n, SO. Paris.

ΣΟΕΝΕΙΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΟΙ
θεραπεύονται ριζικώς διά τής μεθόδου μου 
έχούσης ώς βάσιν τάς νεωτάτας έπιστημο- 

νικάς έρεύνας, καϊ έν ταΐς μάλλον άπελπιστικαΐς περι-
πτώσεσι, άνευ ούδεμιάς ταραχής τών λειτουργιών τοΰ 
σώματος. Θεραπεύω έπίσης τάς δυσαρέστους συνεπείας 
τών ά|καρτν,ράτων τής νεότητας, τών νευρώ» 
Μων καί, τών άδυναμ.ιών. Έχεμυθία πλήρης. Πα- 
ρακαλεΐσθε νά πέμψητε άκριβή περιγραφήν τής άσθενείας. 

I)r Bella Paris, β Place de la Nation, 6

ΤΣΙΓΑΡΕΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ KAI ΤΟΥΡΚΙΑΣ, άπό

Ο έως I ίί δρ. ή χελεάς πωλοΰνται είς πολύ καλάς 
ποιότητας έν τφ «α τ·.πωλείω Ίωάννοι» Λαλ..ο- 
ηεώτν,, παρά τήν Άγοράν,ΌιΣός ΛίόΛυυ. Καί ό καπνίσων 
•σφρανθήσεται!

ΕΝ ΣΥΡΑ.
Είς τό περίφημον εξοχικόν ξενοδοχεΐον Τρυγάν» 

Ενοικιάζονται δωμάτια μετά καϊ άνευ έπίπλων.

Meh mi Eraiu.

ΟΙΝΟΙ ·
Γ. Ά ικϊϊαζοϊΜίύλου καέ X*s

Κατ’ α*άν ό έρυθρός καϊ ό λευκός’μόνον λεπτά CO. 
1*ατά φιάλας έσφραγισμένας έκάστη λεπτά <3<>.

[SsvTptft&v Κατχαζτ,μ» *1*πθ*χΐα3ΐημχ 
2» ΆΘ4ν«*ί Πεφακιΐ)

Π R
ΙνίΕΤΕΚΟΜΙΣΘΗ ΤΟ ΜΕΓΑ 

Χαρτοπωλεϊον

ΠΑΛΑΙ! κι ΚΟΤΖΙΑ
ολίγον άνωτέρω τής προτέρας του θέσεως έπί τής 
όδοϋ 'ΚρμιοΟ, είςτό μεγαλοπρεπές Ίσόγαιον τής 
Οικίας Κ. Λελούδα, μεταςυ τών καταστημάτων 
Χτεφ. Γαδαλά καί 1. Κοκοροποΰλου.

ΟΙΝΟΙ ΑΑΕΛΦίΙΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ

Όίός Σταδίου ΚΕλΤΡΙΚΙΙ AIIOOHKII Όδός Στάδιο»

(’ΐ«/νχντ« τοΟ Τχχυδρομβίου)

OIIVOI ΛΕΠ40Ι αρωματικότατοι, λεπτότα- 
τοι, νέκταρ διά θεούς, ποίησις τών τραπεζών, μέ τ4 
φροΰτα ιδίως απαράμιλλοι.

ΟΙ Λ ΟΙ ΜΚΛΑΛίΚΧ πλήρεις ζωής, δυναματι- 
κοί, βάλσαμον, μή φέροντες καμμίαν ζάλην, αδολοε.

feliA XTU ΦΙΛΛΙΙ λευκού τιμάται μόνον 
1 δραχμή;.

ΚΚΛΧΊΓΙΙ «Ι»ΙΑΛ1Ι μέλανος τιμάται μό
νον ΒΟ λεπτών.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ άπ’ εύθείας άπό τήν Κεντρε- 
κήν Αποθήκην διότι ή μεγίστη δημοτικότης τών οί
νων τούτων προκαλεΐ τάς παραποιήσεις.

ΟΙΝΟΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Όδός Σταδίου άηό-αγτι τοΰ Ταχνδρομίτου.


