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ΑΝ ΗΒΗΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ?
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΠ» ΑΒΔΕΛ ΚΑΔΕΡ-

Πώ; φαίνεσαι οτι κατάγεσαι έκ Συρία;, τόπου γυναι
κών θερμών, ηδονικών απολαύσεων καί χλιαρού κλίμα
τος ! ’Επεθύμησε; νά σφίγξη; εις τά; άγκζλα; σου 
ροδόσαρκον χ·α>·κ(γν«αι καί ΐνα τ' άπολαύση,; έγινε; ό 
κατά φαντασίαν Βασιλεύς. Άλλ’ έχει; καί ολίγον δί
καιον ! Όπω; κατήντησαν οί Βασιλείς, εί; ούδέν άλλο 
τούς χρησιμεύουν οί θρόνοι καί τά στέμματα είμή ώ; 
άψυχοι μεσϊται τών πόθων καί τών ηδονών των.

ΙΙλήν τοιοΰτον έπρεπε νά φανταζόμεθα τον Έλληνα 
Βασιλέα ; Αί νεώτεραι φυσιολογικαί σπουδαί, έφηρμοσμέ- 
ναι επί τή; ίστορίας,άνέγραψαν μεταξύ τών συμπερασμά
των αύτών οτι το αίμα βασιλικών δυναστειών, ένεκα μή 
άνανεώοεως καί διασταυρώσεως αυτού, έπτώχυνε καί 
έφθάρη, οί δέ τού αΐματός αύτού βλαστοί έξ άνάγκη; 
προκύπτουσι πτωχοί τό πνεύμα, πτωχοί τήν καρδίαν, 
πτωχοί τά νεύρα. Αλλά σέ, φιλήδονε Άβδέλ Καδέρ, 
άφού τό γενεαλογικόν σου δένδρον δέν έχει κρεμασμέ
νους πολλούς έπί τών κλώνων του βασιλείς, άφού έκ 
τού άφρού ολίγων φιαλών καμπανίτου έσχηματίσθη; μό
νον κατά φαντασίαν βασιλεύς, τοιαύτην ώφειλες νά 
δημιουργήση; τήν ιδανικήν σου Μεγαλειότητα, κενήν, 
ματαίαν, άδιάφορον, ύλιστικήν, φαύλην σχεδόν; Θά εΐπη; 
οτι ήτο βλάστημα τού καμπανίτου καί είχε τήν λάυ.ψιν, 
τήν έπίδειξιν, τήν ζάλην καί τό κενόν έκείνου.

Πλην εγω, οστι; νηφάλιος εςυπν>.σα καί άναγνούς τό 
άρθρον σου, είπα : Τι θάκανα, άν ήμην βασιλεύς, δύνα
μαι νομίζω νά σέ κηρύξω έκπτωτον καϊ άναλάβω τά δι
καιώματα σου.

** +

Άν ήμην Βασιλεύς ; Θά έβαζα τό στέμμα καί τήν 
πορφύραν μου, θά έπαιρνα είς χεΐρας σκήπτρον, θ' ανέ
βαινα τόν θρόνον μου, περί αύτόν θά παρέτασσον τήν 
αύλήν μου- πρό αύτού θά έστηνα καθρέπτην καί έχων 
πρό οφθαλμών αύτά τά χρυσά, αύτά τά φτερά, αύτά 
τά παράδοξα, θά έλεγα :

—Διατί στίλβω δλος ώ; νά ήμην έκ χρυσού είργασμέ- 
νος, ό τόσον συνήθης έγώ θνητός ; Τί ζητούν αύτοί περί 
έμέ, σιδερωμένοι καί αύτοί ώς έγώ, λαμποκοπούν τες ώς 
άν ήσαν άστρα, έγώ δέ ήλιος ; Βεβαίω; ! ή παράφρων 
είμαι και αύτή αύλή παραφρόνων, παίζομεν δέ τό αύτό 
παιγνίδι δλοι μέ τόν πτωχόν μας εγκέφαλον, ή πράγματι 
είμαι τί ον ύπερέχον, πρός δ δικαίως οφείλονται αύταί 
αϊ έξωτερικαι τιμαί καί διακρίσεις.

Είμαι ; Δέν είμαι ;
*

* *

Κάτω τού θρόνου ! Πέταγμα καί στέμμα καί ξίφος 
καί πόρπας καί μεγαλόσταυρους καί στολήν πυροβολικού 
καί διάδημα ! "Εξω αύτά τά κωδονοφόρα έπιπλα, τά 
έξωτερικώς μέν στίλβοντα, έσωτερικώ; δέ πλήρη κονιορ- 
τού, τά λεγόμενα αύλικοί. Θά έλάμβανον κοινού άν- 
Ορώπου, οίος είμαι, περιβολήν, θ' άπεσυρόμην είς άπομό- 
νωσιν, θά έψαυα τα μέλη μου, θ' άνέκρινον τόν εγκέφα
λόν μου καί θά ήρώτων : Είμαι λοιπόν παράφρων ; "Η 
έχω ύγιεϊ; τάς φρένας, δπως τάς έχουν συνήθως οί άν
θρωποι τοΰ κοινού νοός ; Καί δτε έπειθόμην περί τού
του, θά συνεπέραινον οτι αύτό. τό νά 'ίσταμαι έγώ έπί 
θρόνου καί οΐ άλλοι, έπί τού έδάφους, αύτό τά νά νομί- 
ζωμαι τών πολιτών ό πρώτο; καί ώς τοιοΰτος νά τιμώ- 
μαι, αύτό, τό νά προστατεύομαι ύπό τού νόμου ώς πρό
σωπον ιερόν, αύτό, τό νά κηρύττωμαι άνεύθυνος, αύτό 
τό ν' αναγράφομαι είς τό Σύνταγμα ώς άνώτατος άρ
χω-/, ώς άρχηγός τού κατά ξηράν καί θαλασσαν στρα
τού, ώς κεφαλή τής νομοθεσίας, κεφαλή τού Εκτελεστι
κού, κεφαλή τής Δικαιοσύνης, ολα αύτά δι' έμέ τόν μή 
πράττοντα μηδέν τούτων είναι τύποι απλοί καί συνθή-
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και γυμναί, ώς θυμίαμα οπερ προσφέρεται είς τήν έζ 
δρυός εικόνα ένός άγιου καί τ’άμφιβόλου καταγωγής οφά 
που, ώς τιμαί άποδιδόμεναι είς εικόνισμα καλογήρων 
πρός διαφύλαξιν τών άνθρώπων άπό χολέρας, ευλογίας ή 
διφθερίτιδος.

Άρα ; ή θέσις μου είναι είρωνια τοΰ έαυτοΰ μου ! άρα; 
ό θρόνος γελοιογραφία τοΰ προσώπου μου ! Πώς δύναμαι 
νά πολεμήσω έκείνην καί νά καταστρέψω αυτήν ;

Ιδού μία σκέψις άξία βασιλέως.
* *

*

Μίαν -ημέραν Οά έκλείψωσιν οι Βασιλείς έκ τοΰ προ
σώπου τής γής, ό’πως έξέλιπον τά θαύματα, αΐ μάγισ- 
σαι, αΐ νευρικά! έπιδημίαι τοΰ μεσαιώνος καί οί άλ— 
χ ημικοί οί μεταβάλλοντες τά αγενή μέταλλα είς χρυσόν!

Ήσαν άλλοτε φόβητρα' είναι τώρα αθύρματα' καί ό 
συρμός τών αθυρμάτων δέν διαρκεΐ πολύ.

Άλλ* έως δτου έκλείψουν ;
Πρέπει αύτοί οι άλλοτε έπί ακμής μοναρχικού θεσμοΰ 

έχοντες γελωτοποιούς είς τάς αύλάς των νά καταντή
σουν οί γελωτοποιοί τοΰ κόσμ.ου ; Νά δύνασαι, σύ, φίλε 
Άβδέλ Καδέρ, νά τούς παίρνης δπως λέμε σ' τό 
καί νά μή δύναται νά προστατεύση αύτούς, ούτε τό ιε
ρόν των, ούτε τό άνεύθυνόν των, ούτε αυτός κάν ό 'υπο
μοίραρχος κύριος Λιάπης μεθ’ δλην τήν αγαθήν του θέ- 
λησιν ; Πρέπει νά πέσωσιν οχι δπως άλλοτε έπιπτον ύπό 
τόν σίδηρον τής λαιμητόμου, ύπό τό αίμα καί τήν ά
γρίαν κατάραν τοΰ λαοΰ των, έν μέσω καπνών, ερει
πίων, φασγάνων, έπαναστάσεων, άλλά νά σβύσουν ύπό 
τόν κυανώτερον ούρανόν, βασιλευούσης πλήρους γαλήνης, 
καί μόνην τρικυμίαν νά έχωσι τόν μέγαν, τόν σατανικόν, 
τόν άσβεστον γέλωτα τοΰ λαοΰ των ; Πρέπει νά καταν
τήσουν οΐ Βασιλείς Δέ Κάστροι ;

Σάς έρωτώ, φίλτατε Άβδέλ Καδέρ, άν καί προβλέπω, 
άπιστε, δτι Οά μ* είπής: ναί !

Άλλ’ έγώ δστις φέρω τό ένδυμα δπερ έζυμάτισεν έπί 
τών όνομαστοτέρων βουνών, κατά τάς άρχάς τοΰ αίώνός 

ας, ώς ή ποθεινοτέρα σημαία τών Δύο Κόσμων, άλλους 
ιατρέφω πόθους, δταν προβάλλω είς έμέ τήν σκανδαλώ

δη σου έρώτησιν:
— 'Άν ήμην Βασιλεύς ;
Δέν Οά έπίστευα άλλοιωθεϊσαν τήν φύσιν μου, λεπτυν- 

θεΐσαν τήν έπιδερμίδα, έξογκωθέντα τον έγκέφαλόν μου, 
ούδέ θά μετέβαλλον τήν καρδίαν μου είς θέατρον μαχών 
φαντασίας καί κάλλους, πνευματωδών ποτών καί πότων 
χαρεμίων' άλλά θά έλεγα: έάν δέν είμαι κατά φύσιν ό 
πρώτος έόώ τοΰ Βασιλείου μ.ου άνθρωπος, άς γίνω λοι
πόν κατά θέλησιν. Είτε πιστεύω είς άθανασίαν, είτε 
δυσπιστώ, άφοΰ άπαξ ζώ, ώφειλον νά έργασθώ ύπέρ τής 
ζωής έκείνων ο'ίτινες μέ τιμώσιν ώς αρχηγόν των. Καί 
τί ήδυνάμην νά θέλω ώς Βασιλεύς τής Ελλάδος ; Ώς 
Βασιλεύς τοΰ τόπου δπου έβλάστησαν δλα τά ιδανικά, 
τοΰ ούρανοΰ δστις έστεφάνωσε δλα τά μεγάλα πνεύματα,

. τής άτμοσφαίρας ήν άνέπνευσε καί έξωραΐσθη τό παγ
κόσμιον κάλλος τοΰ σώματος καί τής ψυχής, καί τί δέν 
ήδυνάμην νά θέλω ;

Θά ήμην βασιλεύς ποιητής ! Όχι ποιητής ομοιοκα
ταληξιών, άλλά ποιητής μεγάλων πόθων καί μεγάλων

ιδεών ! Θά ήμην βασιλεύς έπαναστάτης ! Θά άνέτρεπχ 
τό κακόν καί έπ’ αύτοϋ Οά ένεθρόνιζον τό καλόν, θά 
ήμουν βασιλεύς μεταρρυθμιστής' δέν θ’ άφινα τά νερά 
νά σήπωνται, θά τά έτάοαττον έγώ μ,όνος μου. Θά ή
μουν βασιλεύς δίκαιος' θά έρριπτα όκτώ υπουργεία έως 
ό’του έξώσω έκ τοΰ ναού τής Θέμιδος τούς φαύλους, 
τούς άνικάνους, τούς δωροδοκουμ,ένους καί έως δτου κα- 
τώρθουν ή δικαιοσύνη νά άπονέμηται ασφαλώς, καί πρό 
παντός άλλου ταχέως. Θά ήμουν βασιλεύς εύορκος, δέν 
θ' άφινα άγριους χωροφύλακας, άγριώτερα μεταβατικά, 
άπλήστους είσπράκτορας, θηρία κλητήρας νά ούρώσιν έπί 
τοΰ βασιλικού μου στέμματος, είσάγοντες αυτοί ττιν 
δεσποτείαν ύ.τ’ έμέ τόν συνταγματικόν βασιλέα, άλλά 
δέν θά ήμουν ούδέ στιγμήν βασιλεύς έάν δέν έξησφάλι- 
ζον έκείνην τήν κυβέρνησιν είς τό πλευρόν μου ήτις θά 
έξερρίζου καί τήν τελευταίαν αύθαιρεσίαν. Θά ήμουν βα
σιλεύς τίυ.ιος καί 0’ άπήτουν πάντα τά όργανά μου νά 
είναι τίμιοι. Δέν Οά ήδυνάμην νά έννοήσω Βασιλέα διορί- 
ζοντα ύπουργούς καί λειτουργούς καί άντιπροσώπους έν 
τώ έξωτερικώ, διά τής ύπογραφής του, άνθρώπους κλέ- 
πτας, ψεύστας, άπατεώνας, άχαρακτηρίστους ! Θά ήμην 
Βασιλεύς φιλοτέχνης, καί θά έπροστάτευα τάς ώραίας 
τέχνας, διότι έν τή νηπιότητι αύτών έχουν άνάγκην 
ήγεμονικής προστασίας !

Θά ήμην βασιλεύς ήθικός, διότι άλλοίμονον ! είς τά 
μικρά κράτη δταν ύποβόσκη έν αύτοϊς ή διαφθορά. Θ 
ήμ.ην βασιλεύς έλεύθέριος, διά νά δύναμαι νά λέγω 
δτι έγώ καί ό μάγειρός μου είμεθα δύο οντα ολίγον δια
φορετικά. Θά ήμην βασιλεύς έργατικός, διά νά μην εχη 
κάνεις τό δικαίωμα νά λέγη δτι είμαι έπαίτης ζών έκ 
τοΰ ΐδοώτος τοΰ λαοΰ. Θά έτασσόμην έπί κεφαλής στρα
τιωτικής καί ναυτικής όργανώσεως διά νά δύναται νά 
λέγη ό τόπος,δταν έγώ έκλείψω άπό τής παγκοσμίου κο
νίστρας : «Αύτό είναι έργον τοΰ Βασιλέως μας. Εκείνο 
ήτο άδύνατον νά γείνη χωρίς τοΰ Βασιλέως μας.» Θά 
ήμην βασιλεύς προοδευτικός διά νά συνενώσω τά έτη τής 
βασιλείας μου μέ τά έτη τής άναγεννήσεως τοΰ τόπου,ΐνα 
δυνηθή νά γράψη ή ιστορία : «έπί Γεωργίου» κύτταξε τί 
λέγω : «έπί Φουστανελλά ή Ελλάς κτλ.»

♦
* *

’Ιδού, άγαπητέ Άβδέλ Κοδέρ, πώς θ’ άπεπειρώμην νά 
διαφυλάξω τά διάδημα καί τό στέμμα μ.ου απο τοΰ να 
έκλαμβάνωνται ώς άνήκοντα είς βασιλέα θεάτρου ή βα
σιλέα μασκαρεμένον.

«Ι»ουστχνελλας.

----------------------------

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

"Οσοι έκ τών συνδρομητών μας δέν λαμβά
νουσι φύλλον ενεκα άλλαγής κατοικίας παρακαλοΰνταε 
νά μ.άς άναγγείλωσι τάς διευθύνσεις των σαφείς

Άν ξεύρετε μέ τί άντημείφθη ή κεφαλή τοΰ πρωτο- 
μάρτυρος τής ελληνικής έπαναστάσεως Πατριάρχου Γρη-
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γορίου Ε'. . . . ! Μέ τήν σύστασιν μιάς γυμνασιακής 
τάξεως έν Δημητσάνη. Τό λέγει καί τό καυχάται ό 
βουλευτής Γόρτυνος Παλαμήδης έν προσφωνήσει πρός 
τούς Δημηδζανιώτας.

Άλλά καί πάλιν νομίζετε δτι ολη ή γυμνασιακή τά
ξις είναι άμοιβή τής αίμοφύρτου κεφαλής τοΰ Πατριάρ- 

ου ; Όχι, μόνον τά τρίτον τής τάξεως τής οφείλεται, 
ιότι τό άλλο τρίτον τό χρωστάνε είς τήν Κυβέρνησιν, 

καί τό άλλο τρίτον είς τόν ρέκτην ύπουργόν τής Παι
δείας, είς δέ τόν Παλαμήδη χρωστάνε τοΰ χ<υι·ζ<1ί'.

Αναπτύσσει δμως ό κ. Παλαμήδης καί πρωτοτυποτά
πας θεωρίας είς τούς άδελφούς Δημητσανιώτας.

Φερ’ είπεϊν:
«Τών σχολαρχείων ή κατά τάς πραγματικάς άνάγκας 

ποΰ τύπου κατάστασις είναι μηδέν, άπέναντι τής άπο- 
κτήσεως άκαδημείας γραμμάτων, έν χώρα έξαιρέτως έπι- 
πηδεία πρός τοϋτο »

'Ό,τι δυνάμεθα νά έννοήσωμεν έκ τών κινεζικών αύ
τών είναι ό'τι ή 'Ελλάς θά έχη τώρα καί άκαδημαϊκούς, 
πούς συνεπ*ρ£ιώτας τοΰ Παλαμήδη Δημητσανιώτας.

Άν ήμην είς τήν Οέσιν τής καλής Δημητσάνης, Οά 
έπεονα αύτήν τήν γυμνασιακήν τάξιν, αύτόν τόν .Tfij-acr, 
θά τόν πετοΰσα κατά κεφαλής τοΰ κ. Παλαμήδη καί 
θά τούλεγα :

— Βρέ δημοκόπε, άκαδημίαν καί κουρουφέξαλα θέλο- 
ε 'μείς, ή δρόμους καί γεφύρία καί σιδηροδρόμ.ους καί 
ημοσία άσφάλεια ;

Τό άκρον άωτον λύσσας διά Τίουβΐνταις:
— Νά συζητούν ό Λίω>· καί ή Στοά περί τοΰ ζητή

ματος'τών συνόρων μέ . . . . τόν ΤηΛίγραψοχ ! ! ! !

Αύτή ή Γα.Ι.Ιιχη Ληροχρατΐα τόσον πολύ είχε ζαχα
ρωθώ κατά τό 1879 άπό τόν κύριον Ζηνόπουλον μέ κα
θαρώς κουμουνόουρικήν ζάχαρην, ώστε αισθάνεται ήιυ-Ζ- 
•έαις· άμα κάμη λόγον περί Τρικούπη. Αύταί δέ αί ύπο· 
μνήσεις τής γαλλικής καί άγγλικής πολιτικής έν Έλ
λάδι μάς φαίνονται ολίγον χί.ταχιάενκαι. Δέν πιστεύομεν 
■να νομίζη ή Γα.Ι.Ιιχη Λημοχρατίν. δτι έχομεν έδώ γαλ
λικόν κόμ.'μα καί ρωσσικόν καί άγγλικόν. Οί πολιτικοί 
μας έχουν τούτο τό καλόν' άρμενίζουν σ’ οποίον άέρα 
φυσά. Δεν πιστεύομεν δέ νά νομίζη το δργανον τοΰ κ.
1 αμβετα ότι τώρα φυσά έν Ελλάόι γαλλικός άήρ, άφοΰ 
τοιοΰτος δέν ύπάρχει ούτε έν Παρισίοις. Μόνον τόν κ. 
Δυκλέρ δέν ήδύνατο ή 'Ελλάς έπί τοΰ παρόντος νά συμ- 
βουλευθή τί πρέπει νά κάμη. Πρός τήν Γαλλίαν δμως 
«υς πρός 1 αλλίαν, είμεθα πάντοτε ύποχρεοι καί εύγνώμο- 
νες καί ώς έθνος καί ώς κυβέρνησις.

Ό δραπετεύσας έκ τών φυλακών Τριγγέτα Ζούρκας, ό 
στρομπούλης, ό κοντός, ό παχουλός, ό τσεβδίζων ώς νά 
ήτο Παρισινός, μέ τά ρωλόγία του, τά τσαπράζια του, 
πης καδέναις του, δστις καθ’ δλας τάς μαρτυρίας έντι

μων έπαναστατών είχε καταπράξει τά φρικωδέστερα τώ* 
έγκλημ.άτων έπί ιερού πολέμου τών πετσωμάτων, τόν 
όποϊον δμως ολαι αί έταιρίαι τών ένορκων είς τό Κα
κούργο δ ικεΐον ήθώονον, καί μόνον χάρις είς τήν επιμονήν 
τής Εισαγγελίας διά νεαν κατηγορίαν έκρατεΐτο, αύτός 
τόν όποιον πάντοτε ύπερησπίζοντο οί μεγαλείτεροι πολι
τευόμενοι ένταΰθα, ό 'Ράλλης, ό Δραγούμης, ένόμισε κα
λόν χάριν ευγνωμοσύνης νά διαπιστώση τήν άγαθήν περί 
αύτοϋ πεποίθησιν δύο τιμιωτάτων κακουργοδικείων καί 
έσχημάτισε τόν ληστρικόν του θίασον, δεκαμελή έπί 
τοΰ παρόντος, ύποσχόμενος νά τόν αύξήση, άν τύχη ό 
άνθρωπος ύποστηρίξεως άπό τούς φίλους του. Έπί τοΰ 
παρόντος νέμεται τό ΆϊΜιι οχι τής Ανατολής, άλλά 
τοϋ διαμερίσματος Φαρσάλων !

Ύψούμεν φωνήν ύπέρ τοΰ άγαπητοΰ καί σεβαστού κ. 
Λάνδερερ ! Ζητοϋσι νά τοΰ κατεδαφίσουν τήν έπί τής 
Πλατείας τής Μητροπόλεως οικίαν χωρίς άποζημίω- 
σιν .' Καί είναι ώργισμένος φοβερά. ‘Όταν σάς τύχη είς 
τόν δρόμον, σάς καλεΐ άποτομώτατα, σάς πιάνει άπό 
τό χέρι, σάς τραβά- σείς νομίζετε δτι τά ολιγώτερον θά 
σάς φονεύση- όχι, σάς όμιλεΐ γίά τό σπήτί σου σχεδόν 
μέ δάκρυα είς τούς οφθαλμούς' καί πρίν ή τελειώση 
τήν ομιλίαν του, φεύγει' διότι δέν μπορεί, Οά κλαύση- 
Εννοοΰμεν νά μή μείνη παραπονεμένος ό καλώτατος 

Λάνδερερ, ιδίως μέ τό δημόσιον, ό τόσας ύπηρεσίας προ
σενεγκών καί προσφέρων είς αύτό. Μόνον διά τάς καθ’ 
έκάστην συμβουλάς του, διά τόσα χρήσιμα πράγματα 
ποΰ μάς μανθάνει, πρέπει νά ικανοποιηθώ ό καλός, ό α
γαθός, ό τίμιος Λάνδερερ.

Οί δραστήριοι χαρτέμποροι κύριοι ΓΙάλλϊ); χαί 
Κοδζεας συνέστησαν έν τώ νέω μεγαλοπρεπεΐ Κατα- 
στήματι έπί τής Όάοΰ 'Ejaiol·, είς τό άνω πάτωμα,μη
χανικόν Έργοστάσιον κατασκευής φακέλλων. Έντός εύ
ρείας, καθαράς, φωτεινοτάτης αιθούσης διά πέντε ή εξ 
κομψών μ,ηχανών τιθεμένων είς κίνησιν ύπό ολίγων εργα
τών κκί πλειόνων έργατίδων είς πολύ μικρόν χρονικόν 
διάστη-κα αί άπέραντοι έκείναι κόλλαι κόπτονται κατά 
έκατοστά είς έν μυριόλεπτον εί; σχήματα ρόμβων, είς τό 
λεπτόν χρίεται τό περιθόριόν των διά γόμμας, άπλοΰν- 
ται διά νά στεγνώσουν, χωρίζονται ύπό γυναικός έπί 
τούτφ, τίθεται έπειτα έκαστος μπακλαβάς έντός μηχα
νής, ην ή μία γυνή κινεί, μικρά δε κορασίς παραλαμ- 
βάνει άμέσως τόν μπακλαβάν — έτοιμον φάκελλον. 
Κατόπιν πιέζονται έλαφρώς, είτα .ταχίτά^οχται καί εί
ναι έτοιμοι διά τό έμπόριον. Π βιομηχανία αύτή είναι 
έκ τών έλαφροτέοων καί τών κομψότερων. Οί άναλαβόν- 
τες δέ τήν έπιχείρησιν άγαπητοί φίλοι ίίάλλης καί 
Κοτζεας ούδεμία αμφιβολία δτι Οά τήν φέρωσιν είς 
τό μή περαιτέρω τής τελειότητας. Θά έχωμεν όλων τών 
ειδών τοΰ χάρτου φακέλλους, άπό τών πολυτελέστερων 
μέχρι τών έφθηνοτέρων. Ή εισαγωγή τών έγχωρίων φα
κέλλων είς τάς έπαρχίας καί ή κκτανάλωσις προσδοκά- 
ται μεγάλη, άφοΰ οί έπιχειρήσαντες κατώρθωσαν νά κα
ταστήσουν τάς τιμάς των μετριωτέρας κατά ‘-θ τοϊ; 
έκατόν. Ουτω καί είς τό τελευταΐον χωρίον Οά είσαχθή 
ό φάκελλος καί έντός ολίγου Γσως Οά συνάζωμεν διά τό 
μουσεΐον τά διά ίστιαο κολλημένα γράμματα.

------------ — ο ■ —
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ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ.
ΕΠΟΠΟΙΙΑ.

I

Πάλι μαυρίλα πλάκωσε στά σύνορά μας πέρα, 
πάλι βοή ακούστηκε ώσάν μπουμπουνητό, 
πάλι καπνός έσκότισε τό γαλανό αιθέρα 
καί πάλι φαίνοντ’ άστραπαϊς άπό τόν Υμηττό ! 
πάλι βροντήσαν τουφεκιαϊς κ’ έλάμψανε μαχαίρια, 
πάλι οί Τούρκοι κι’ Έλληνες πιαστήκανε στά χέρια.

Ω φαντασία ύψηλή ούρανοπερπατοΰσα 
εΐς τά φτερά σου φέρε με στόν πόλεμο έκεΐ !
Και σύ, ω τουρτολέτειρα τού Σολωνείου μούσα, 
ψάλλε τούς νέους Έλληνας μέ τέχνη μαγική !
Σύ πέ μας πόσοι έπεσαν άπό τούς τούρκους πόσοι 
κα: στάσου, δταν άπ’ αύτούς κάνένας δέν γλυτώση....

II
Ο Γρίβας λίγα καλά παλικάρια 

φρουρός ε’ις τά σύνορα άγρυπνος στέκει' 
αντίκρυ του φαίνονται Τούρκων σαλβάρια 
καί πάντα κτυπά οχληρό τουμπελέκι ..

Σιμά εΐς τούς δύω στρατούς κάποια ράχη 
οί Τούρκοι στούς Έλληνες λένε ν’ άφήσουν, 
κ έδώ, στό Δερβέν Καραλή, φρικτή μάχη 
οί Ελληνες μέλλουν σέ λίγο ν' άρχίσουν.

Να φύγετε !... άγρια οί Τούρκοι φωνάζουν, 
η θέσις αυτή στό Σουλτάνο άνήχει !
« Ελθέ νά τήν πάρης» οί Έλληνες κράζουν 
κι ακουοντ αμέσως τών όπλων οί λύκοι !

Μά πριν ύψωθή τού πολέμου σημαία 
καί πριν φονική μία σφαϊρ’ άντηχήση, 
Δεσπότης κρατώντας σταυρό καί ρομφαία 
ζητεΐ μέ άτάκτους πιστούς νά όρμήση !

Θεέ μου άντάρτας καί πάλι μάς δίνεις, 
καλώς νά μάς έλθουν άν ήναι ολίγοι, 
άλλ’ δμως τό γένος αύτό μήν πληθύνης 
γϊατί τών προβάτων τό γένος έπνίγη !

Ill
Γρίβα τούς λίγους σου βάλ’ ’στην άράδα 
στά μετερίζα τους νά στηλωθούν, 
κι’ άν δέν νικήσουνε γιά τήν Ελλάδα, 
ό'λοι στό πλάϊ σου νά σκοτωθούν.

Σ’ αύτά τά χώματα, Γρίβα, θυμήσου 
βαθυα πώς κοίτονται δύω κορμιά, 
πώς ίσως θά βρίσκε καί ή ψυχή σου 
ένα μαρτύριο, μητέρα μιά.

Τούρκοι κτυπάτε τους, τί καρτερείτε ; 
πώς σάς έφόβησαν 'λίγοι γραικοί ; 
όλίγο κάμετε πώς προχωρείτε, 
κ’ ευθύς θά φύγουνε σάν ποντικοί.

IV
Κάθε κορμός, κάθε γερό λιθάρι 
πού βρίσκεται στά σύνορα ψηλά 
σκεπάζει κι’ άπό ένα παλλικάρι 
ένα πλατόστηθο φουστανελά.

Σιμά του ένα φλογερό τουφέκι 
πού αδελφός του δίδυμος ομοιάζει, 
δπου μαζή του περπατεΐ καί στέκει, 
ήσυχα ξαπλωμένο τόν κυττάζει.

Μ’α πλόσκα στά πλευρό τ' ακουμπισμένη, 
ένα σπαθί στή λιγερή του μέση, 
μίά θήκη μέ φουσέκία γεμισμένη, 
τσαρούχι φτερωτό, κόκινο φέσι !

Δέν έχει ούτε θέλει άλλα πλούτη 
παντού σαν άσπρο φαντασμα προβαίνει, 
κλέφταις, φωτιά, καπνός, βόλι, μπαρούτι, 
μ' αύτά μονάχα ζή, μ’ αύτά πεθαίνει.

Κάθε κορμός, κάθε γερό λιθάρι
πού βρίσκεται στά σύνορα ψηλά, 
φυλάττει ένα τέτοιο παλικάρι 
ένα πλατόστηθο φουστανελά !

V
Νά οί Τούρκοι γοργά ξεκινούνε
μέ σημαίες, κανόνια, μουλάρια, 
νά πασσάδες πού λάμπο-κοπούνε, 
τουμπελέκια, σαρίκχα, σαλβάρια !

Κι’ άν θά είδες μερμίγκια στό δρόμο
νά τραβούνε μεγάλο μαμούνι
άλλα σέρνοντας κι’ άλλα στόν ώμο
ώς ποΰ τέλος τό φέρνουν στή σχούνη,

Έτσι μέσα σ’ αύτό τό φουσάτο
χρυσοκέντητο γέροχτραβάνε,
σ' ένα άλογο άπάνω βαρβάτο,
πού ό πρώτος των φαίνεται νάναι.

Πόσοι είναι, Θεέ τί άσκέρι !
είς τή ράχη τρεχάτοι άνεβαίνουν,
μά παιδιά ξαπλωμένα στή φτέρη
μέ χαρά τόν έχθρό περιμένουν.

VI
Μπάμ ! άξαφνα ακούεται μίά τουφεκιά, 
έφοδο παίζ^^^ρυρκική τρομπέτα: 
μά δέκα εύζ^οι μαθαίνουν τήν Τουρκχά 
πώς παίζει ποιο καλά ή μπαγιονέτα.

—Κτυπάτε τούς γκχαούρ παιδιά μέ λύσσα ! 
φωνάζει ένας τοΰρκος καί πηδά έμπρός, 
μά βόλι στήν καρδιά τόν βρίσκει ίσα 
καί μ’ έν’ ’Αλλάχ ! ξαπλώνεται νεκρός !

Γιουρούσι κάνουν πάλ’ οί Τούρκοι ηρωικό 
κι’ άπάνω στήν όρμή τους άλαλάζουν, 
μά πάλι βρόντησε τουφέκι φονικό 
καί πέφτουνε στό χώμα καί σπαράζουν.

Μπάμ, μπούμ, πρ..πρ·. πέφτουνε κι’άλλα άκόμα, 
κ’ οί Τούρκοι λιγοστεύουν δλο ένα !
—Άπάνω τους μέ τό σπαθί στό στόμα 
νά μήν άφήστ’ άπ’ τά σκυλιά οΰτ’ ένα.

Έτσι φωνάζει γέρω καπετάνος,
πετιούνται τά παιδιά άπό τ' άγκάθια.... 
έ ! νά 'βλεπε τήν έφοδ’ ό Σουλτάνος 
θά έχανε τ’ αύγά μέ τά καλάθια !...

Φεύγουν οί τουρκαλάδες νικημένοι,
ώς κ’ οί νεκροί τό βάζουνε στά πόδια 
καί μέσα ’στή φυγή τήν ντροπιασμένη 
έβλεπες δίποδα, τετράποδα, χταπόδια ! ...

— Προσέξετε κανείς νά μή σάς φύγη 
Νεκρός ή ζωντανός σέ μάς νά πέση . .
— έμπρός μωρέ παιδιά λίγο κυνήγι
καί τόν πασσά τους, βάλαμε στή μέση !

VII
"Ω φαντασία ύψηλή, ούρανοπερπατοΰσα
είς τά φτερά σου φέρε με ’στά σύνορα έκεΐ.
Καί σύ, ώ τουρτολέτειρα τού Σολωνείου μούσα, 
ψάλλε τούς νέους "Ελληνας μέ τέχνη μαγική.
Συ, πέ μας ποσοι επεσαν από τούς Τούρκους πόσοι 
καί στάσου ... όταν απ αυτους κανένας δέν γλυτώση^

Μάγκας.
------------------ ---------

ΕΞ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
(τοΰ ειδικού άνταποκριτοΰ μ,ας).

Μετά μίαν εβδομάδα άπό τής έν Αλεξάνδρειά άφίξεώς 
μου θέλω άποστείλει εΐς διαταγήν τού Μη Χάνεσαι φορ
τίο* Αιγυπτιακών έντυπώσεων. Τό άντάλλαγμα έλήφθη 
προκαταβολικώς εΐς εκφράσεις εύγνωμοσύνης.

Τό συμβόλαιον τούτο ύπέγραψα πρό τινων ήμερών 
άναχωρών έξ 'Αθηνών, καθ’ ήν στιγμήν άπεχωριζόμεθα, 
στιγμήν, καθ' ήν ύποσχόμεθα πολλά, άπειρα, δπως μετά 
ταύτα έκτελέσωμεν ολίγα ή ούδέν. Καί τώρα ή προθε
σμία έληξεν, τό άτμόπλοιον άναχωρεΐ μετά μικρό*, έγό 
δέ, ένφ ούτε άγρόν ήγόρασα, ούτε γυναίκα δυστυχώς 
έγημα, ούδέν έχω νά φορτώσω καί μένω χάσκων πρό τε- 
μαχιδίων τινων χάρτου, κεκαλυμμένων μέ ίερογλυφικάς 
σημειώσεις, ας ούδ' έγώ ό γράψας δύναμαι ν' άναγνώσω.

Καί δμως έπιχειρώ τό έργον. Ό Θεός έπλασε τον κό
σμον είς έξ ήμέρας καί τήν έβδόμην άνεπαύθη. "Αν έγό 
ήμην Θεός, θ’ άνεπαυόμην έξ ήμέρας, θά ώνειροπόλουν 
τήν δημιουργίαν τού κόσμου τήν έβδόμην καί θά τόν έ- 
πλαττον τήν όγδόην παρά τέταρτον.

Έγνώριζον, ό’τι δέν πρόκειται νά πλάσω κόσμον, δέν 
ειχον δέ καί τή» άξίωσιν δτι δύναμαι νά χαΛάσω, ΐπ’Κϋζ 
ήθελον νά περιγράψω χαλασμένον. Eppur si muove . . . 
όχι ή γραφίς μου βεβαίως.

Άλλ’ ή πτωχή μου γραφίς δέν έκινεϊτο, έτρεμε, θέ
λεις ύλην διά τήν έπιφυλλίδα σου, τούτέστι οίνον διά 
τά υπόγεια τού Μη Χάνεσαι Άλλά μετά τό γενναΐον 
καί ζωρόν νέκταρ, δπερ έκεΐ κατά καιρούς είσεκόμισαν 
ό Bob, ό Timeson, ό Κωστής, ό "Ιμβριος καί τόσοι άλ
λοι, έγώ μόνον ύδωρ τοΰ Νείλου καί τούτο θολόν έχω 
νά σοί στείλω. Άν εύρης δτι δέν δύναταί νά κερασθή εΐς 
τούς άναγνώστας σου, χάρισον αύτό παρ’ έμού είς τόν 
φίλον Δήμαρχον διά τό κατάβρεγμα τών όδών.

Καί πρώτον υποθέτω, δτι δέν περιμένεις πολιτικά άρ
θρα. Έν άντιθέτω περιστάσει σοί στέλλω τάς έλληνι- 
κάς τής πόλεώς μας έφημερίδας, λίαν ένημέρους τών 
άπανταχού καί πάντοτε γιγνομένων, ιδία δμως τών έπί 
Νώε, είς άς θά συνεβούλευον νά έπιγράφωσι τά άρθρα 
των articles postbumes. Άλλά μετανοώ ένθυμούμενος 
οτι ή έποχή τού πυρετού δέν παρήλθεν είσέτι έν Άθήπ
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-ναις κκί μή θέλων νά παράσχω πράγματα τή έπι τή; 
όγείχ; έπιτροπή αύξάνων τά; άφορμά; τών μιασμάτων 
jxs τά; όζοΰσας σήψεως ειδήσεις των.

Τούτων έχομένων, ώ; λέγουσιν οί φιλοσοφοι, είναι 
«υνωμολογημένον μεταξύ μας οτι δέν Οά γράψω 
«ποαγμ.κτείαν. "Αν περί τούτου έπρόκειτο, ήδυνατο κάλ- 
λιστα νά παραθέση; εί; τού; άναγνώστας σου τά; επι- 
«τολιμαίας διατριβά; τοΰ ΙΙαπαρρηγοπούλου καί του 
Gabriel Charnies, τόν οδηγόν τοΰ Μπαΐκερ, του Λεσσέψ

σύγγραμμα, άγοράζων ή έλληνικώτερον δανειζόμενος 
$:ύτά. 'Εγώ Οά γράψω οπω; θέλω καί ο,τι θέλω, άρρητα 
καί ασυνάρτητα, ένδιατρίβων αίφνης περισσότερον ει; 
τού; οφθαλμού; ή ολον τό σώμα, περισσότερον εί; μίκν 
βλεφαρίδα ή ολον τον οφθαλμόν.

‘Υπόθες, οτι είμεθα εί; τό Φάληρον, ό’τι έσφίγξ«μεν 
-γενναίω; ποτήριον Βιενναίου ζύθου καί ήκούσαμεν την 
Eatinitza καί οτι έπιστρέφομεν έκεΐθεν μέ ρόδον εί; την 
αομβιοδόχην καί φλυαρίαν εί; τά χείλη, ότι .... Δυ
στυχία μου, τά άτμόπλοιον συρίζει άναχωροΰν.

.‘Υστερόγραφον ληφθέν τηλεγραφικώς.
Σώ-raffr Μή Χάνεσαι

Άβ4*«ι·
Εντυπώσει; μου έπαθον ο,τι συνήθω; οίκογένειαι έν 

σιδηροδρόμφ Φαλήρου. Όλίγαι άνεχώρησαν, λοιπαί μέ- 
-νουσι μή προφθάσασαι νά καταλάβωσι θέσιν. Φρόντισον 
ρ,ή άποπλανηθώσιν αί έρχόμεναι εί; άποβίβασιν. Λοιπαί 
-καταφθάνουσι μέ προσεχές.

Χίχος

ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ ΑΘΗΝΩΝ.

Έτελείωσαν τά ψεύματα ! Έντός ολίγου καθυποβάλ- 
λονται ύπό τών εύδοκιμωτέρων αρχιτεκτόνων τά σχέδια 
τής κατασκευής τοΰ νέου Δημοτικού Θεάτρου, τοΰ ο
ποίου τά θεμέλια άπό δεκαετίας περίπου ύψούμενα έκεΐ, 
εί; τήν πλατείαν Λουδοβίκου,'ΐστανται μάρτυρε; άψευδεΐς 
τοΰ άβδηριτισμοΰ μας, άοχομένων νά κτίζωμεν χωρίς νά 
έχωμεν σκοπόν καί νά τελειόνωμεν. Άλλ’ ά; είναι’ τά 
περασμένα ξεχασμένα. Μετ’ ολίγον δ άψυχος έκεΐνος πε
ρίβολος, τοΰ όποιου τόν προορισμόν ολίγου δεΐν έλησμο- 
νοΰμεν χάρις είς τήν άκοίμητον πρόνοιαν Άστυνομίας 
καί Δήμου, ή δέ νεωτέρα γενεά ήρχισε νά νομίζη δτι ή 
πελώρια έκείνη μάνδρα ύψώθη μέγα μνημεΐον αίδοΰς, 
χρησιμεΰον εί; τάς διαβατικά; άνάγκας τών διουρητικών 
Αθηναίων, θά γίνη κέντρον οικοδομικής κινήσεως καί έκ 
μέσου τοΰ χάους τών ικριωμάτων, τών άναβαθρών, τών 
κτιστών καί τών λιθοξόων θά προκύψη ή Μητρόπολι; τής 
μουσικής καί τοΰ μελοδράματος έν τή πρωτευούση. Εί- 
δομεν τά σχέδια ένός τών συναγωνισθησομένων, τοΰ κ. 
Έιράρ, οστι; Οά διαφιλονεικήση βεβαίω; μετά πολλών 
έλπίδων έπιτυχίας τά πρωτεία έν τώ διαγωνισμώ. Ό 
κ. Ζιράρ είναι έκ τών διασημοτέρων Γάλλων άρχιτεκτό- 
-νων, έργασθείς καί ύπό τόν περίφημον Gamier, τόν άρ- 
^ιτέκτονα τοΰ Νέου Μελοδράματος τών Παρισίων. Έν

τοΐς σχεδίοις του έπεδίωξε τήν πολυτέλειαν, τήν άνεσιν- 
κκί τήν άσφάλειαν κατά τών έκ πυρκαϊάς κινδύνων. Είς 
τό τελευταΐον τοΰτο έφάνη πολύ πρακτικός, μή χαθεί; 
είς άμφίβολα σώστρα, άλλά κατασκεύασα; οΰτω τήν 
σκηνήν, δπου οί έκ τής πυρκαϊάς κίνδυνοι, ώστε έν δυ
στυχεί περιπτώσει νά καταναλωθή αύτή, χωρίς ούδέν 
νά πάθη τό λοιπόν θέατρον ώ; δ’ έχώρισε τήν σκηνήν 
άπό τό θέατρον, οΰτως άπεμόνωσεν αύτήν άπό τών -ηθο
ποιών, τών όποιων οί οΐκίσκοι προφυλάσσονται διά πα- 
χέος τοίχους, ώστε έν περιπτώσει δυστυχήματος νά μή 
κλαίωμεν καμμίαν ύπαρξιν. Ή χωοητικότη; τοΰ θεά
τρου είναι διά I £00 θεατά;. Οί διάδρομοι εύρύτατοι. 
10 κλίμακες άγουσιν εί; εξοδον. Έξοδοι δέ ύπάρχουσι 
γύρω γύρω τοΰ θεάτρου. Έντός πέντε λεπτών κενοΰται 
δλη ή αίθουσα.Έκάστη; συράς θεωρείων άνά έξ, διεσκευασ- 
μένων οΰτω; ώστε ή άκτίς τής τοποθεσίας των νά είναι 
πάντοτε πρός τήν σκηνήν, διατίθησι μίαν μικράν αίθου
σαν. Τό Foyer, ή Αίθουσα, οδηγούσα εί; πολυτελή έ- 
ξώστην, είναι μεγαλοπρεπέστατη- τό δέ καφενεΐον 
δ,τι καλλιτεχνικόν. Μεγάλη φροντίς καί πολύ; χώρος 
κατελήφθη διά τά Βασιλικά θεωρεία. Ό κ. Ζιράρ μπο
ρεί νά είναι δημοκρατικός, άλ.λ’ ή τέχνη του είναι oppor- 
tuniste, πηγαίνει μέ τούς κκιροβ&3διαιτέρα είσοδος, 
κλίμακες, αίθουσαι, φανοί κλπ. -ής χωρητικότητος 
τήν όποίαν εχει, 55 μέτρων μήκους, τό Μελόδραμα Α
θηνών έγείρεται κατά τά σχέδια τοΰ κ. Ζιράρ ώ; πρώ
τη; τάξεως θέατρον. Ή σκηνή του είναι κατεσκευασμένη 
εί; πολύ μεγαλειτέραν εύρύτητα τής άνέκαθεν προωρισμέ- 
νης ! Έχει μήκος 25 μέτρων έπί 21. Ή δέ μηχανική 
της θά είναι τοιαύτη, ώστε νά παριστάνωνται έπ’ αύτής 
τά πολυπλοκώτερα τών μελοδραμάτων καί τά θαυμα- 
τουργώτερα μπα.Ιέτα. Ή δλη δαπάνη θά άνέλθή είς 1, 
300,000.

Δημοτικός τις σύμβουλος είχε δείξει τάσεις κάπως 
πολεμικά; πρός τά σχέδια τοΰ κ. Ζιράρ, έπί τφ λόγω 
δτι πρέπει νά περιμένωμεν τάς έφευρέσεις δσαι θά γίνουν 
εί; τό ζήτημα τή; προφυλάξεως άπό τών πυρκαϊών.

Όταν εΐδομεν ήμεΐς τά σχέδια, καί μά; έδόθησαν 
ολαι αί ζητηθεΐσαι έξηγήσεις, δικαίως είπομεν:

— Ωστε δ κ. Ζιράρ δέν άφισε έξω είμή τάς μελλού- 
σας έφευρέσεις !

ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΜΑΣ

ΤΙ κάμνει ό άγαπητός Τέλιος Πετσάλης, ό νέος τμη- 
ματάρχη; τοΰ ύπουργείου τής Δικαιοσύνης ; Τόν έκάμα
μεν, άν δέν άπατώμεθα, τμηματάρχην, διά νά μάς εχη 
ένημέρους τών ποινικών κατορθωμάτων τοΰ προσφιλούς 
του Ελληνος. Έπρόκειτο νά καταστρώση στατιστικήν 
τής ποινικής δικαιοσύνης, τών έγκλημάτων, τών φόνων, 
τών βιασμών, τών αυτοκτονιών^ τών αποπειρών άναιρέ- 
σεως καί δλην τήν κίνησιν έν γένει τοΰ Ελληνικού Εμ
πορίου. Διότι τό ελληνικόν έμπόριον δέν είναι οΰτε τά 
σΰκα, οΰτε ή σταφίς, οΰτε τό βαλανίδιον, άλλά οί φόνοι, 
αί έπιθέσεις, τά τραύματα, αί άπαγωγαί, οί βιασμοί 
καί αί ζωοκλοπαί. Έάν μάς άξιώση ό κ. Πετσάλης τών 
πινάκων του, θ’ άποδειχθή δτι τό έμπόριον αύτό αύξά- 
νει καί πληθύνεται άπό έτους είς έτος καί δτι βαθμηδόν

θά πνίξη πάν άλλο έμπόριον. Είναι δέ έμπόριον έσωτε
ρικής καταναλώσεως, τοΰ ό.τοιου ύ .ταγά; fiirti εές τόκ 
τώτοκ. Έν ταΐς έπαρχίαις είναι οί φόνοι, άλλά καθ' ο
μάδας, χρονδρικώς, μεγαλεμπόριον. Έν τή πρωτευούση 
είναι τά τραύματα καί αί έπιθέσεις. Πλεονάζουν δέ αί 
κατά γυναικών έπιθέσεις. Είς δύο κατά σειράν άστυνομι- 
κά δελτία ένδεκα άλληλοδιαδόχων έπιθέσεων έμετρήσα- 
μεν ό’τι αί οκτώ ήσαν κατά γυναικών. Επικρατούν στοι
χείου είς τούς έπιτιθεμένους είναι οί έπιλοχίαι τή; γεν
ναίας φρουράς, αύτοί δέ πάλιν έκλέγουν πρός έπίθεσιν 
κατά μέθοδον δμοιοπαθητικήν γυναίκα; έπίλοχίους, άς 
καί μαχαιρόνουν, οπότε τό άστυνομικόν Δελτίον, θύον 
είς τάς Χάριτας καί τήν Άφροδίτην, μετά πολλής αί
δοΰς άναγράφει καί τάς γιγνομένας άποΰο.Ιάς. Ένίοτε 
•τά μαχαιρώματα έχουν τήν αύτήν ύπόθεσιν μέ τήν 7- 
.όαάα, την άρπαγήν Ελένης, άλλά Ελένη; τοΰ άεριό
φωτος. Εν γένει ο,τι άγριον, άφιλότιμον, άνανδρον, επί
βουλου, πλημμυρεΐ έν μέσαις Άθήναις. Συνήθως διά μη
δαμινά; αιτίας. Έτσι θέλω. Τό κτύπημα πλέον έγινε 
είδος χαιρετισμού. Φράπ-φρούπ. - Τί τρέχει βρέ άδελφέ. - 
Τί νά τρέχη ; Ιίαληαέρα σου.— Έν ταΐς έπαρχίαις τά 
πράγματα έχου-^^^^^οτέραν όψιν. Είναι έκεΐ τούλάχι
στον κεκηρυγμέν^^^^Β,εμος κατάστασι; Ο 'Ρέκας φο
νεύει τόν Μ^^ΗΜΒ^ο Καρζή; τόν Μάντην, ό Τσέλιγ-· 
γας φονεύει^Ιτ Γιάνικα κκί ό Μήτρος τόν Τσέλιγγαν. 
Είμεθα πολλοί. Έπαοαγίναμε μέ τάς νέα; έπαοχίας. 
Πρέ πει νά λιγοστεύσωμεν. Αύτό θέλομεν καί ήμεΐς. Διά ί 
τοΰτο περιμένομεν άπό μέν τήν στατιστικήν τοΰ κ. Πε- 
τσαλη πλήμμυραν έγκλημάτων, άπό δέ τήν στατιστικήν 
τοΰ κ. Καζάζη ξηρασίαν πληθυσμού. Θά είμεθα εύγνώ- 
μονες καί είς τού; δύο. Τά κλεινόν Έθνος πρέπει νά έ- 
λαττωθή διά νά μήν άλληλοτρώγηται.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.

Ή παλαιά ζ/ίχυ.ττος τοΰ Κεδίβη, τοΰ Άραμπή κκί 
τής Οίον Σταίΐου έγινε Νέα Αίγυπτος τών ’Άγγλων, 
τοΰ Ούελσελ.έΰ, καί τοΰ κ Λυσάνδοου 'Ροβολοπούλου. 
Μετηνέχθη έπί τής Όίοΰ Έρμοΰ κατά τήν γωνίαν ήν 
σχηματίζει ή Όίίς ΠουΛής, είναι πλησίον τοΰ Ξε
νοδοχείου τή; ’Αγγλίας, ώ; άγγλίζουνε ή Νέα Αίγν- 
πτοςΊ εγινε άριοτοκρατικωτέρα καί ύπόσχεται εύρωπαϊ- 
κήν ευμάρειαν καί περιποίηση» είς τήν τιμήσουσαν αύ
τήν παλαιάν καί νέαν πελατείαν της. Είναι καί τοΰ 
συρμού, ώς Νέα Αίγυπτος.

Σήμερον (Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου) διδαχθήσεται ύπό 
τοΰ Ελληνικού Δραματικού θιάσου τοΰ κ. Λεκατσά διά 
τελευταίαν φοράν έν τώ θεάτρφ τών ’Ολυμπίων, ή Γ'. 
πράξις τής «Δεσποίνης τής Λυών», ή Γ'. πράξις τοΰ 
• Αμλέτου», ή Γ . πράξις τοΰ «’Εμπόρου τή; Βενετίας» 
ή Γ . πράξις τοΰ «ΌΟέλλου». Ό κ. Λεκατσάς θά διδά- 
ξη εις μέν τήν «Δέσποιναν τής Λυών» καί τόν «Έμπο
ρον τής Βενετίας» άγγλιστί, είς δέ τόν «Άμλέτον» καί 
τον « Οθέλλον» ελληνιστί.

ΜΕΣΑ Σ’ ΟΛΑ.

'Ησύχασε ό Άραμπής κϊ’ ή Αίγυπτος μαζί του, 
ήσύχασε ό Σέϋμουρ κΓ δ Γάρνετ Ούολσλέϋ, 
έτρόμαξαν κΓ έζάρωσαν τά τέκνα τοΰ Προφήτου, 
καί ό Χαμίτ τή μοίρα του μές ’στόν όντά του κλαίεις 
Μά κΓ ό Σινούσης ’σύχασε κΓ οί άλλοι περίδρομοι, 
καί μόνον οί Πανέλληνες δέν 'σύχασαν άκόμη.

Μονον αυτοί τρομάζουνε τοΰ κόσμου τήν ειρήνη 
μέ τά πολλά των σύνορα τά άνακατωμένα- 
ό'ταν οί άλλοι κάθουνται, σηκόνονται έκεΐνοι, 
κΓ έτσι δ κόσμος 'βρίσκεται ’στό πόδι ολοένα.
Συχάζουν οί Άράπηδες, ’συχάζουν κΓ οί Εγγλέζοι, 
καί τό σπαθί του ό 'Ρωμηός εί; τόν άέρα παίζει.

Ό ένας, λέγει, άρχισαν αί διαπραγματεύσεις, 
ό άλλο; πώ; δέν άρχισαν κΓ οΰτε ποτέ θ’ άρχίσουν 
δέν είμπορεΐ; έλεύθερος άέρα ν’^άναπνεύσης, 
χωρίς οί νεολόγοι μα; τ’ αύτίά σου νά ζαλίσουν 
Θά γίνη Συνδιάσκεψις . . . ά .' δχι, δέν θά γίνη, 
γίατί ό κύριος Βισμάρκ κΓ ή Δύσις δέν άφίνει.

Γίά προδοσία; ό γνωστός Τηλέγραφος φωνάζει, 
βαστά κΓ δ κύριο; Χ»6οίς τόν τακτικό χαβά του, 
μονάχο; τά; σπουδαίας του ειδήσεις σχολιάζει, 
καί ό Τρικούπη; ένοχος τοΰ φαίνεται θανάτου.
Κάθε αύγή μέ σχόλια καί σκέψεις άνατέλλει, 
καί δ καθείς ζαλίζεται καί γράφει ο,τι θέλει.

Οί Τούρκοι, γράφει τακτικά τό Εθνικόν μας ΪΙνεΟμ.», 
τό ξακουσμένο Καραλή κρατούν καί πρίν καί τώρα" 
άλλ’ δμως μήν άκούετε καί είναι μαΰρον ψεϋμα, 
ό Γρίβας πάντα τό κρατεί, φωνάζει καί ή "ftps.
Λοιπόν σέ τίνος άπ’ τούς δυό τά μάτια νά πιστεύση; ς 
ό Γρίβας τόχει ; άρχισαν αί διαπραγματεύσεις ;

Ποϊός άπ’ τού; δυό τραχώματα ’στά μάτια ύποφέρει ; 
ποιος είμπορεΐ ’στό Καραλή καλά νά διακρίνη ; 
ό Κωστομύρη; βέβαια, ποΰ άπό μάτια ξέρει, 
δέν πρέπει τήν 'Ελλάδα μας ’στήν πλάνην τη; ν’ άφίνη, 
Ή "Ορα ή το Εθνικόν καλλίτερα’κυττάζει ; 
τίνο; τήν δψι σύννεφο κατάμαυρο σκεπάζει ;

Όμω; έγώ πολλούς στραβούς κΓ άπό τήν πείνα είδα. . 
πόσαις άρρώστεϊαις δέν γεννά τοΰ στομαχιού ό πόνο; ! 
βλέπεις βαθυά ’στά τάρταρα τήν φίλην σου πατρίδα, 
καί Τούρκου; ’στό άέτωμα τοΰ θείου Παρθενώνος.
Τώρα ποϊός βλέπει πίό καλά, σείς κρίνετε μονάχοις . . 
πολλαί; φοραΐς τραχώματα γεννά καί τό στομάχιώ

Soui'ie*
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΐΟΝ

ΝΕΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
(Όδός Έρμου χαί Βου-Ιής., έπί τής γωνίας, π.Ιησίον 

τής Πλατείας Συντάγματος^.

Η Νεα ΑΙΓΥΠΤΟΣ είναι τό
•παλαιόν πασίγνωστον Ξενοδοχεΐον ΑΙΓΥΠΤΟΣ έπί τής 
Όδοΰ Σταδίου.

Διευθυντής είναι ό έκ τών διευθυντών τή; Αίγυπτου 
κ. Λύσανδρο; ‘Ροβολόπουλος, ό άγαπητός τής Μεγάλης 
■πελατείας τί,ς Αίγύπτου.

Η ΝΕΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
εχει έπίπλωσιν ολως καινουργή, δωμάτια ευρύχωρα, ά- 
^ιιστα διεσκευασμένα, είναι είς τό κέντρον τής άθηναΐ- 
κής κινήσεως, παοά τήν Πλατείαν Συντάγματος, μέ πε
ριποιητικότατοι διευθυντήν, καλλίστην ύπηρεσίαν καί έν 
γένει ύπόσχεται τήν πλέον άνετον καί εύάρεστον διημε- 
ρευσιν είς τούς πελάτας αυτής, είτε μόνους, είτε καί οι
κογενειακός. Λοιπόν

ΕΙΣ ΤΗΝ

ΝΕΑΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

ΣΧΟΛΗ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
(Έν τώ Στρατιωτικώ Ίπποδρομίω).

Ό κ. Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, οστις άπό 
πέρυσι διοργάνωσε πρώτος Σχολήν Ιππασίας καί απέδωσε 
τόσους καλούς καρπούς έν όλιγοχρονίω διαστήματι, 
εγγυμνάσας πολλούς καλούς νέους, όιοργάνωσεν έφέτος 
τήν Σχολήν του έπί εύρυτέρων βάσεων, αΰζήσας τόν 
άριθμόν τών ΐππων του καί υποσχόμενος ν’ άνταποκριθη 
καθ’ ολα είς τάς προσδοκίας τών μαθητών του.

Συγχρόνως ό κ. Πυλοχρονόπουλος προσδιώρισεν Ιδιαι
τέρας έν τψ ίπποδρομίω ώρας

ΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
ΕΙΧ TA2S ΚΓΡΙΑΪ

'II Λιεΰϋυνσίς του

διά πλείονα; λεπτομέρειας παραπλεύρως τής οικίας 
Κοροέλα» όπου καί επιγραφή τής Σχολής οδηγεί.ιγραφη Σχολής οδηγεί.

Γ7
Ζ_ί ΗΓΕΙΤΑΙ παις 11 —13 έτών όπως ύπηοετή είς οικίαν. Ή διεύθυνσις είς τό Γραφεΐόν μας.

Άπό 4η* Σεπτεμβοίουήρξαντο αί έργασίαι τοϋ έγχωρίου
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΦΜΟΠΟΙΕΙΟΪ

ΕΙΣ ΤΟ

ΜΕΓΑ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΐΟΝ
ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖίΛ.

[ΟΖ χατασχεναζόμενοι γύχε-ΊΑοι είναι άπαράΛ.Ιαχτοτ 
ώς οί εϋρωπαϊχοί χατά τήν χομψότητα, στερεωτέρας δέ 
εργασίας χαί χα.ί.Ιιτέρου ύΛιχοϋ],

Αϊ ΤΙΜΑΙ
ΟΑΙΓΩΤΕΡΑΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

κατά 20 Λ

ΤΑΙ ΠΛρΙΙμ|
έ έκ τών έπαρχιατ^είς ολας

ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΑΡ
Εντεύθεν καί έκ τών έπαρχ

τάς ποσότητας καί ποιότητας.

ΗΜΕΡ0ΔΕ1ΚΤΑΙ ΤΟΥ 1883
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΟΙ

II 40 ειδών I!
Χρυσοί, χρωματισταί, μικροί, μεγάλοι,ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΤΑΤΟΙ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
είς διαφόρους τιμάς, άπό Ι,5£Ο μέχρι 3,60 

είς τοΰ βιβλιοπώλου
ΑΝΕΣΤΗ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 

(Όδός Έρμοϋ).

Μεγάλη οινοποιία
ΑΜ ΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ
Εφθηνία

Αευκοΰ οίνου φιάλη λεπτ. 60.
Μέλανος οίνου φιάλη λεπτ. 60.

(Κεντρικά Καταστήματα καί υποκαταστήματα 
έν Άθήνάις καί Πειραιεΐ).


