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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ διευθυχτιις

-ΓΡΑΦΕΙΟΝ, ΟΔΟΣ ΜΟΥΣΩΝ, Άριθ. 4, απέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρα την Πλατείαν Συντάγματος.-

Τ

Φτηνά την έγλυτώσαμε, Πανέλληνες μου, πάλι, 
φοβήθηκε και τάδωσε άμέσως η Τουρκία, 
καί τώρα Οά κοιμόμαστε μέ ήσυχο κεφάλι, 
καί θάναι η ειρήνη μας άκόμη πίό γλυκεϊά.
’Ρίξετε σμπάρα, Έλληνες, μέ τή χαρά ’στά στήθη, 
τό νέο μας τό ζήτημα γιά μίά στιγμή έλύθη.

Κινούνται καί οπλίζονται μέ πυρετό τά κράτη,
καί τόσαις άγριαις φωναΐς γεμίζουν τόν άέρα...
ώ ! ναί, λαοί, μαλώσετε, άς γίνη τέλος κάτι,
καί ώς ’στά βάθη άς σεισθή ή μϊά κϊ’ ή άλλη σφαίρα.
Άς τήκεται τό σίδερο σέ ποταμούς πυρίνους,
καί άς βογγά βαρειά ή γή άπό βρονταΐς καί θρήνους.

Πάει κϊ αυτό, τελείωσε, νά ’βρούμε άλλο τώρα, 
δέν πρέπει δίχως ζήτημα ήμέρα νά περνά* 
είναι άνάγκη πού καί πού νά έρχεται καί μπόρα, 
κί ό πόλεμος νά φαίνεται γϊά ’λίγο ’στά βουνά.
Νά εξυπνούμε μϊά στιγμή μέ τό σπαθί ’στό χέρι 
καί πάντα νά κερδίζουμε μέ τό ραχάτι μέρη.

Άλλο καινούριο ζήτημα άς γεννηθή καί τώρα* 
τά σύνορά μας πού άλλού δέν είναι χαραγμένα ; 
ποϊά άλλη μας εχθρεύεται γειτονική μας χώρα ; 
δέν πρέπ ει νά καθόμαστε μέ χέρϊα σταυρωμένα.
Έού πολεμούν, νά στείλουμε στρατεύματα καί στόλους ; 
γϊατί δέν ταξειδεύουμε καί έ'ως είς τούς Πόλους ·

Κϊ’ έμεΐς θά σάς κυττάζουμε άπό μακρυά μέ πόνο, 
καί σύμμαχοι θά ήμεθα μέ σάς ειλικρινείς* 
θά κλαΐμε καί θά φρίττουμε ’στών φίλων μας τό φόνο,, 
άλλά δέν θά σκοτώνεται πρός χάριν των κανείς.
Όλοι θά εύρουν σύμμαχον τήν φίλη μας πατρίδα, 
άν άπ’ τά λάφυρα μικρή μάς δώσουνε μερίδα.

"Ας γεννηθούν ζητήματα καινούρια καί μεγάλα, 
άς φαγωθούν τής Δύσεω; κϊ’ ’Ανατολής τά κράτη, 
άς άνεβή κϊ’ ό Άραμπής άπάνω ’στήν κρεμάλα, 
έμεΐς ουδετερότητα κϊ’ αιώνιο ραχάτι.
Ζήτημα μόνον νά βρεθή, καί ό,τι καί άν γένη, 
καί άπό φίλους μας κϊ’ εχθρούς θά βγούμε κερδισμένοι.
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Τώρχ πού δέν έχομεν νά χρησιμοποιήσωμεν τάς πολε- 
|ΐικάς μας δυνάμεις, ένεκα τής Χύσεως τοΰ μεθοριακού, 
καλόν εινκι ό κ. Γρίβας οστις βγήκε μέ δεκατρείς έναν
τίον τής Τουρκίκς, νά βγή τώρα μέ 1 3 χιλιάδας έναν
τίον τού κυρίου Ζούρκα καί τών λοιπών συμμοριών.

*Η Βασίλισσα τής Αγγλίας άνηγόρευσε πατρίκιον τόν 
Ούελσελέΰ· ή βασίλισσα τών ’Αθηνών Πλάκα τόν περι- 
έλαβεν είς τά έκεΐ είς πάν μεγάλο γεγονός γεννώμενκ 
πολιτικά τραγούδια της· καί τώρα άντί τής γνωστής 
έπωδού :

Παπαρούνα τ ονοιιά σου 
χαι γ.ϊυχό τό φίΛησά σου

εχομεν τήν έξής θριαμβευτικήν επωδόν ;

ΒοΛσε.Ιέϋ^ ΒοΛσεΛέϋ. 
η χαρόουΛά σου τό .Πει.

Σάς δίδομεν τό όρεκτικώτεοον ποιμαρόλι, δηλαδή κα
τάλογον τών εφετεινών ύποψηφίων Δημάρχων:

Χοϋτβος— υρεαχος—«Ι»ρεαρέτης—Πχτρά- 
mvic—Μακρυγεάννης—Χκουξές—Ι£αλλ'.φρονα« 
(ό Νίκος) — Καμ,πας — ΕΙρυζάκης — S1 απαλέ- 
^ανδρίίς — Ϊ4ατσανδρής — .^ϊελας—Μενέλαος 
Λίεγρεπόντης.

Ο φίλος μας έρχεται δέκατος τρίτος ! Τί ατυχία τήν 
οποίαν μόλις θ’ άντισηκώση ολίγον ή εύτυχία τού νάλθη 
κ’ έπιλαχών δέκατος τρίτος.

Οί προβιβασθέντες δικαστικοί είναι γούρια ν.ν.τα τοί 
Βασιλέως, διότι ένεκα τής άπουσίας του άργεΐ νά κατέ
βη τό διάταγμα άπό το παλάτι.

Έλέχθη δέ τό έξής ευφυές:
— Τά διατάγματα στέλλονται είς Εύρώπην ποός τε- 

λειοποίησιν τών σπουδών των ! !

Εις τού βιολιοπωλου Βίλμπεργ ήτο έκτεθειμ,ένον τό 
μυθιστόρημα τού Μπελά: Le roi des grecs |(δ Βασιλεύς 
τών κλεπτών εν τώ χαρτοπαιγνίω).

Εις αυλικος διερχομ.ενος εκεΐθεν καί ξεύρων τόσα γαλ
λικά το αγοράζει εκλαμβάνων τον τίτλον οτι πρόκειται 
περί τού ΒασΟ.έως των Ελληνοιν, αφού δυστυχώς ή λέ— 
ξις grec θά ’πή καί Έλλην κκί κλέπτης !

Ο κ. Ανέστης Κωνσταντινίδης κατήντησε καλλιτε
χνική είδικότης Βιβλιοπώλου. Οί έφετεινοί του Ήμ« 
ροΒεεκτχε τοΟ 1 SS3 είναι άθηναϊκά κομψοτεχνή
ματα' πρεπει νά φιγουράρουν είς δλας τάς αΐθούσας. ’Έ
χει κανείς τον ’Οδηγόν ολου τού "Ετους, περιπλέον καί

μίαν ώραίαν είκόνκ. Πολλάκις είναι έξηγμέναι έκ τών 
(λομοτιάωτέρών μελοδραμάτων, καί όταν τάς βλέπγ τιςΤ 
'τόύ έρχετάι νά τραγουδή· καί όταν τραγούδι, δέν χορ
ταίνει νά τάς βλέπ·£. "Εχει δέ πλούτον ειδών καί ποικι
λίας. Άφού έχει καί Ί.1μ.εροδε£κτας μέ τά ονόματα 
δλων τών έφημερίδων, έφ’ ω καί τόν εύχαριστούμεν.

Καί όταν ήρχισε μέ τό λεξικόν νά τό διαβάζη καί 
είδε δτι έχει νά κάμη μ’ ένα Άρχικατεργάρον, μ' ενα έν 
μακαρία τή λήξει Μελίκ έφένδην ! !

"Εχομεν δύο λαιμητόμους, τήν μίαν κινητήν, διά τόν 
Πετιμεζάν καί τόν Φτυχιάκον, διά τό Λαύριον καί τάς 
Πάτρας’ τήν άλλην, άκίνητον εν τή Μεγάλη οικία Με
λά, τήν κατ* δύφημισμόν λεγομένην Αθηναϊκήν Λέσχην. 
Καί ή μία καί ή άλλη τρώνε άνθρώπους. Καί διά τήν 
μίαν καί διά τήν ά'λλην μαυροφορούν άνθρωποι. Δέν 
έχομεν μόνον τήν εύλογί?7 καί την διφθερίτιδα- εχομεν 
καί τήν λεσχίτιδα* μίαν ήμέραν αί τραγικώτεραι σελί
δες άθηναϊκού μυθιστορήματος θά γραφδσιν έπί όκρίβαν- 
τος, δστις θά είναι ή Λέσχη. Τό τελευταΐον της θύμα 
ήτο ήδη άποκεφαλισμένον πνευμ.άτικ^ί" ή λέσχη τώρα 
τόν άπεκεφάλισε σβερκικώς. Σπουδ7·ϊκ περιουσία τού δυ
στυχούς έκεϊ μέσα ύπό τών εντίμων; Λεσχιτών κατεφα- 
γώθη. Έμεινε μ,όνον μέ τήν σπονδ ολικήν του στηλην 
καί δέκα χιλιάδας δραχμάς. Τί θά γινγΐ τώρα ή σπον
δυλική αύτή στήλη άκέφαλος, άχρήματ"0?? επικλινής ;

Ιδού ευκαιρία διά τον κ. Κοσσονάκον °:ναβή έφιπ
πος τήν ’Αθηναϊκήν Λέσχην καί νά τά ολα εκεί
μέσα, αύτός καί τ’ άλογο του, γην Μαδιά''α·

Ό Λοχίας δστις διηυκόλυνε τήν άπόδραιΤιν τ°υ Τα- 
κούση λέγεται οτι ηύτοκτόνησεν- μερικοί δμ.;ωί διερμη
νεύουν την αυτοκτονίαν αύτήν ώς δοζπέτευι"17 
’’•οτε άλλο. ί

Ένομίζετο οτι ό Δέ Κάστρος έμελλε νά 7*αραστήσγι 
μόνος* άλλά είχε καί άλλους amateurs, οΐτινι:ί εύγενώς 
τροσεγέρθησαν. Καί ήτο λοιπόν ό Δέ ΚάστρΟ? κκι 
Δε Κάστροι. Διά νά παρωδηθή ή περί Τούρκο.,J παροι
μία καί νά γίνη : «Είς τόν βλάκα, βλάκας καίΐ μισός.»

Οσοι δέν τό έλάβετε, κυνηγήσατε μέ τό μ. ονόκαν» 
τής δεκάρας τό τελευταΐον ΦιΛοΛογιχόν παράρτημα 
Εφημερίδος, άναγνώσητε τό Κυνήγι τού κ|· Τερο
κλέους. Πρώτην φοράν γράφεται τοιούτο τι είς έλ> -‘δ^ική* 
γλώσσαν. Το ύφος του είναι ζωντανόν ώς τό φτ ερυγιοί- 
σμα ορτυκιού, τό όποιον βγάζει τό λαγωνικόν ά; ™ το^ζ 
προστατευτικούς του θάμνους.

ϊ

Ο ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ Ο1ΝΟΓΪΟΤΗΣ.
σχηνη εν τω νεχροταφείω ’Αθηνών 1

Κατά'τήν συνοικίαν Νεαπόλεω; κατώκει γέρων μαρ
μαράς, άγαθώτατος καί έντιμος οικογενειάρχης, πολύ έν 
τή νεότητί του έργασθείς χάριν τών τέκνων του- μ.εταξυ 
τών άλλων δμως είχε καί τό προτέρημα ν’ άγαπά παρα
πολύ τόν οίνον καί ιδίως το ελληνοπρεπέστατον ρετσι- 
νάτο. Όσάκις δέ ήτο στό κέφι έλεγε είς τους υιούς του 
■ παιδιά μ.ου, σάς άφίνω ευχή και κατάρα σαν πεθάνω 
καί μ.έ κατεβάσουνε στό κρύο χώμα, να μού βάλετε στην 
αγκαλιά υου, μίά μ.πουκάλα χιλιάρικη ρετσινάτο . . . 
μά . . . άπ’ τό καλό ί· Οί υιοί του γελώντες τού τό ύ
πέσχοντο· καί όντως μετά τινα χρόνον ό γέρων πεθαίνει, 
ol δέ υίοί του, οΐτινες πολύ άγαπούσαν τόν άγαθόν πα
τέρα τους, έξεπλήρωσαν τήν θέλησίν του, καί ιδού άμα 
κατεβιβάσθη είς τόν λάκκον, πρίν έπιτεθή τό σκέπασμ.α 
τού φερέτρου, προσέρχεται μεγαλοπρεπής ή χιλιάρικη ! 
καί τίθεται πλαγιαστή, καί στόμα μέ στόμα στήν αγ
καλιά τού πεθαμένου άνευ πώματος . . . δλοι τον συχώ- 
ρεσαν κ’ έγώ μαζύ μ.έ ολους, άν καί έφυγα λίγο προτί- 
τερα γιά νά μήν ακούσω τόν άπαίσιον κρότον τού χώ 
μ.ατος έπί τών σανιδίων, κρότον τον όποιον μόνον Εβραί
ικη καλλαισθησία δύναται νά άνεχθή ! . . .

Μετ’ ολίγον έλησμονήθη καί ό γέρων κκί ή φιάλη ' 
···■····»··

Τρία έτη παρήλθον έκτοτε καί ιδού δ τάφος τού γέ- 
ροντος ανοίγεται δπως τά οστά παρασκευασθέντα καταλ
λήλως. μεταφερθώσιν είς τον διαρκή τάφον. . . σκάπτει ό 
νεκροφάπτης σκυθρωπός, διότι πολύ έκείνην τήν ήμέραν 
είργάσθη καί ολίγα άπήλαυσε . . . αίφνης εγείρεται έκ- 
πεπληγμένος καί πηδά έκτος τού τάφου κρατών είς τάς 
χεΐράς τήν χιλιάρικη πλήρη ! φωνάζει τούς συναδέλφους 
του, ούτοι προσέρχονται καί τόν περικυκλουσιν έν εύθυ- 
•μία .... Λαμβάνουσι τήν φιάλην διαδοχικώς είς τάς 
ΧεϊΡ« ς των, τήν πλησιάζουσι είς τόν ήλιον . . . χρώμα 

, άμίμητον . . . τήν πλησιάζουσιν είς τήν μύτην των, μυ
ρωδιά εξαίρετος . . . Ό είς προτείνει δι’ αύτής νά πλύ- 
νωσι τά οστά τού μακαρίτου καί νά πίωσι τό προωρι- 
σμένον διά πλύσιμον . . . ό δεύτερος πρίν είπη τήν γνώ
μην του έρωτά «γιατί τάχα είναι πεντέξη δάχτυλα κά
τω ·.’ νά μήν ήπιε ό πεθαμένος ;»

Κουτέ, άπαντά δ τρίτος, άν μπορούσε νά πγιή δ μα
καρίτης, έννοια σου καί δέ θ’ άφινε στάλα . . .

Βρέ εΡΖεστε τΊΠν πιούμε !; φωνάζουν δλοι ταυτο- 
Ζρόνως ....

Δοκιμάζει δ κρατών τήν φιάλην . . . θαυμάσιο κρασί...
Μάτην προσπαθούσι νά τήν άποσπάσωσι τών χειρών

του, πίνει σάν Θεός
Τέλος πίνουσι καί οί άλλοι, καί ιδού άσμα τονίζεται 

περί τά διεσπαρμένα οστά τού κεκοιμημένου λαμβάνον- 
τος χίλια συχώρια ! Καί ούδέποτε έσυγχωοήθη μετά με- 
γαλειτέρας κατανύξεως άνθρωπος, δπως έσυγχωρήθη ο 
μετά θάνατον οίνοπότης.

Μαλλ&«χρό; Τρεαντάφυλλο;.

ΟΛΑ. ΤΛ ΘΕΛΟϊΝ ΛΥΤΑ 1
λύχοιρία xij; λύσεως τοΟ μ.«ΰοριχκοΰ·

Ολα τά θέλουνε λυτά οί δόλιοι οί Ρωμηοί.
Ετσ ο Θεός τούς έπλασε λυτά νά τά γυρεύουν.

Κί αν δέν λυθούνε, γίνονται άμέσως άχαμνοί,
Κι αμέσως ζεθεόνονται κι αμέσως αγριεύουν
Καί το τσιτονουν στον καυγά μ.’ ολα τους τά σωστά,

Γιατί τά θέλουνε λυτά.

Έδέθη ένα ζήτημα ; Τρεχάτ’ εύθύς γειτόνει !
Εκείνο κομποδένεται, κ* εκείνοι μ.εταξύ τους
Ενας τον άλλον βλέποντας τά μάτια του γουρλόνει.

Μωρέ ποιός τώδεςεν αύτό ; Καί τώδεσαν άτοί τους· 
Ενας στθν άλλον αγρια τη σκούφια του πετά,

ΚΓ δλα τά θέλουνε λυτά.

Αψίκοροι στο δέσιμο, στό λύσιμο έπίσης
Την λυσι δεσι θέλουμε κ εύθύς τήν δέσι λύσι.
ΓΓ αύτό θαρρείς τόν έπλασε τόν Έλληνα ή φύσις.
Ούτε λυτό ούτε δετό κάνέν νά μήν άφήση. 
Εύχαριστούντ’ οί άνθρωποι άπό αύτά κΓ αύτά,

Νάχουν δεμένα τά λυτά.

Ολα τά θέλουνε λυτά' καί τό πουγγί έν πρώτοις
Τού γείτονός του ό καθείς, καί ύστερον τού Κράτους- 
Καί ό,τι άλλο δένεται σφικτά, λαχταριστά.
Δέν τούς άρέσει, άπαγε ! ποτέ ή έκκρεμότης*
Θαρρείς γι’αύτό έπλάσθησαν κΓαύτ’είναι ή δουλειάτους

Ολα νά θέλουνε λυτά. 

Αβδηρίτης.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ—ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΙ

ΙΙρό πολλού είχα τάς ιδέας μου περί τής μεγάλης ύ 
γιεινής σημασίας τών καλών ή κακών υποδημάτων 
’Αλλ’ άφ’ δτου έφήρμοσα αύτάς τάς ιδέας είς έμέ αύτόν 
επιβληθείς τον υποδηματοποιόν μ.ου, ένόμισα περιττό 
να φροντίζω και δια σάς. Αναλαβο^ν τόν άγώνα νά διο: 
θώσω τάς κεφαλάς σας, δέν ήδυνάμην νά άποβλέψω κό 
ε’ις τά άντίθετα τού έγκεφάλου σας άκρα. Άλλ’ είς τοό 
Καιρούς τού Λονδίνου ηυρα καλάς ιδέας περί ύποδημα 
τοποιίας, εζενεχθεισας εσχάτως είς τήν έν Γενέβ·/] συγ 
κροτηθεΐσαν Σύνοδον ύγιεινής.

Ο περί του κλάδου τουτου του άνθρωπίνου ίματισικο 
όμ.ιλησας είναι στρατιωτικός καί συνταγματάρχης μ.άλι 
στα, ό κ. Τσίγλερ. Τί πρόστυχοι καί τί άνάξιοι τού θεί; 
έπαγγέλματος ο εξασκουσι είναι πολλοί τών Ευρωπαίο 
άζιωματικών. Γνωρίζουν τόσα πράγματα ώς νά ήσο 
καθηγηταί. Ένω οί ΐδικοί μας είναι πολεμικοί,- ώς 1
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άδολον γάλα. "Αλλο άπό το σπαθί, τά σιδερωμένα μοΰ- 
τοα καί τόν φουντωτόν αύστακα δέν γνωοΐζουν

Ό Τσίγλερ ήρξατο τών παοατηρήσεών του έκ τού γε
γονότος ότι τ, Χειρουργική Εξεταστική ’Επιτροπή κατ’ 
έτος απορρίπτει 800 νεοσυλλέκτους ενεκζ τής κατασκευής 
τοϋ ποδός προερχομένης άπό κακοκαμωμένα ύποδήματα. 
'Αν έφρόντιζαν διά τοιαύτας λεπτομερείας οί δικοί μας, 
θ’ άπερρίπτοντο Γσως όζτακισχίλιοι.

«*Ο πούς, έζακολουθεΐ ό κ. Τσίγλερ, άποτελεΐ £ν 
τόσον ελαστικόν τόξον ώστε είς έκαστον βήμα συστέλ
λεται καί όιαστέλλεται, μηκύνεται και βαανύνεται.

ται οι αχρειέστεοοι ποδες.
Κουρκουμέλης.

τού μεγάλου δακτύλου. Τόν περισφίγγουν, 
ζουν τόν αιχμαλωτίζουν καί τόν αναγκάζουν, νά ’βοή 
θέσιν έπί τών άλλων δακτύλων. Έκ τούτου γεννώνται 
συχνά φλογώσεις τοϋ μεγάλου δακτύλου, κάλοι, πληγώ- 
ματα καί ένίοτε σωστή άρθριτική φλόγωσις.

"Αλλο πάλιν κακόν, είναι ή άποπλάτυνσις τού ποδός 
οπότε τό τόξον μεταβάλλεται είς εύθεΐαν γοαυ.σ.ήν, έπο- 
μενως μακρά οδοιπορία καθίσταται αδύνατος. Είς τό έ- 
λάττωμα τούτο συντελεί καί ή συνήθεια τοϋ φέρειν άπό 
πρώτης νεότητος μεγάλα βάρη· άλλ’ ό κ. Τσίγλερ φρονεί 
οτι καλά ύποδήματα έπαναφέρουν τόν πόδα είς τήν φυ
σικήν του κατάστασιν.

Τό πρώτον πρόσκομμα, καθ’ού δύναται νά προσκρούση 
μία μεταρρύθμισις περί τήν μορφήν τών ύποδημάτων, θά 
προελθη άπό τας δαπάνας τή; αλλαγής τών καλαποδίων. 
Οί υποδηματοποιοί θά άντισταθοϋν. Κατόπιν έρχονται 
τα καλαπόδια τής /<σ<Ιαζ“, τά όποια οί ύποδημ,ατοποιοί 
είναι ήναγκασμέναι ν’ άκολουθοΰν.

Ο Γσίγλεο ώμίλησε καί περί στρατιωτικών ύποδημά
των. Οι Ελβετοί παρεδέχθησαν κατ’ άρχήν τό «τακτι
κόν» ύπόδηυ.α διά τόν στρατόν, άλλ’ ή άογή έυ.εινε ά- 
καρπός, διότι οί Ελοετοί στρατιώται υποδύονται ίδίοις 
εξοδοις των. Μόνον παρά τώ γερμανικοί καί τω ιτα
λικοί στρατοί είναι είσηγμένον τό φυσικόν ύπόδημα. Τό 
1876 ή κυβέρνησις τού Βάδεν διοργάνωσεν ’Έκθεσιν ύ
ποδημάτων, έν ή τό πρώτον βραβεϊον έλαβεν ή ’Ιταλία. 
Ο γαλλικός στρατός ύποδύεται κατά τό παλαιόν ήμαρ- 
τημένον σύστημα. Ό ρωσσικός όσον τό δυνατόν χε.ρό 
τέρα. Εν γενει αί διατάζεις τής στρατιωτικής ύποδύ- 
σεως δέον νά άνατεθώσιν είς τό ’Ιατρικόν τοϋ Στρατού 
Έπιτελεΐον.

Μεγάλη; σπουδαιότητης έπίσης είναι ή ύπόδησις τών 
παιδιών. Οί ύποδημ,ατοποιοί δέον νά διδαχθώσι τήν 
θεωρίαν τής τέχνης των. Αί δέ κυβερνήσεις πρέπει νά 
φροντίσουν διά πρότυπα ^υποδηματοποιεία, όπου νά κα- 
τασκευάζηται, έπομένως δέ καί νά διδάσκηται τό α«Ι»υ· 
οιολογιχόν ύπόΠημ,ίχ,»

Είς τήν αύτήν Σύνοδον κατεκρίθη καί τό ύλικόν δι’ού 
κατασκευάζονται τά ύποδήματα. Τό βεόίΛο δέν άντα- 
ποκρίνεται είς τον κανόνα τής υγιεινής. Προτιμώτερα 
τά έκ λινού, τά έκ χετσε κκί έκ δερμάτων άλλων ζώων. 
Τά δε τοϋ συρμού ύποδήματα τών γυναικών έκηρύχθη- 
σαν ώς αύτόχρημα στρεβλωτήρια τών ποδών. Αί παρι- 
σιναι, είπε Γάλλος ιατρός, τείνουσι μέ ταΐς μπόταις των 
νά παρομοιάσουν τούς πόδας των πρός πόδας ίππων.

Δηλαδη, άλλαις λέξ εσι, γ/γλ σζ/τα, τό ιδανικόν των 
είναι νά γίνουν

Είς τό τέλος τής συνεδριάσεως, ό αύτός Τσίγλερ έξέ- 
φρασε λύπην ένεκα τής μεγάλης επιρροής ήν έζασκεΐ ή 
ιιό^η έπί τής ύποδησεως τού ανθρωπίνου γένους καί ένε
κα τού θλιβερού γεγονότος οτι καί είς τό ζήτημα αύτό» 
ώς και είς τόσα άλλα, αί σύζυγοι κατόρθωσαν νά χώσουν 
τούς συζύγους των μέσα σ’ τής παντόφλες των.»

Ό κ. Τσίγλερ έλησμόνησε μόνον ότι ύπάρχουν έξαιρε- 
τικαί περιπτώσεις καθ’ άς όλον τό βασίλειόν τού άνδρός 
είναι έντός τής παντούφλας τής γυναικός. Άλλά πού

ΕΡΩΤ ΗΣΙΣ
ΔΓ ΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΜΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

Τί πρέπει νά κάμης, όταν ένοικιάσης οικίαν άντί τού 
άνωτάτου ένοικίου όπερ είς τό βαλάντιόν σου έπετοέπετο 
νά δώση, φύσει μισάνθρωπος ών, καί έχων νά κυβερνήσης 
πλήν τού αβρού σου σώματος καί ολίγον πνεύμα, ανακά
λυψης όλίγας ήμέρας αφού κατώκησες έν αύτή, οτι ή 
yctTovcx./) gqu xoctoi χε ι tgc c u7wO (Άζούζ Μητρός έννέοο
τέκνων, μητρός ζώσης άπό φωνήν, τέκνων προγευματι- 
ζόντων άπό ξεφωνητά, οτι πλήν τούτων ύπάρχουσι δύο» 
τρεις δοϋλαις, ή μία άντιπαθητικωτέοας φωνής τής άλ
λης,οτι ή μ.ητέρα φροντίζει μεγαλοφώνως περί τέκνων, 
αύγών, ψωμιού, νερού,σταφυλιών, τά παιδιά φωνάζουν τήν 
μαμά τους άπό τό κάτω πάτωμα, εύρισκομένην έ<είνην 
είς τά κεραμίδια, ή δούλαις σφουγγαρίζουν καί άνταλάσ- 
σουν χάδια μέ τά παιδιά τά όποια χαριεντίζονται: ΙΊιπί- 
τσα, τί θέλει τό Πιπάκι μου, σούπα ; σούπα ; έλα κάτου» 
κατόπιν τρεις τέσσαρες πέντε φωναί πιάνουν τό χορό, α
νακατώνονται, βαλσίζουν μ.έ σατανικήν γληγοράδα, δέν 
είναι πλέον φωναί, είναι συριγμοί, ένίοτε συγκεχυμέναι 
καί αδιάκριτοι, ένίοτε κρυσταλλούμεναι είς τραγανήν 
φρασεολογίαν, καί ότι είς τήν αύλήν άλλο κοντσέοτο άπό 
παιδιά πιάνονται άπό τά μαλλιά ή παίζουν ολα'μαζύ ή 
κλαίουν ολα μαζύ ή τρέχουν ολα μαζύ, ότι τό σπήτι. 
κύτό τό γειτονικό, τό καταραμένο, δέν είναι σπήτι» 
άλλά έργοστάσιον όπου κατασκευάζονται δΓ ατμομηχα
νής φωναί, πατήματα, άναιβοκατεβάσματα, μαλώματα, 
παοαγγελίαι, άλλά μεγάλος φωνογράφος είς τόν όποιον 
έχουν έμφυσήσει τά λογάκια των έν έκατομμύριον άν
θρώπων διαφόρου γλώσσης, έθνικότητος, τόνου φωνής 
καί έν έκατομμύριον σπουργιτών, κορυδαλών, κοτσιφιών» 
γαλών, κωνώπων, σαρακιών, καί οτι μία χειρ—ή ιδία ή 
Κόλασις,—τόν γυρνά κάτω άπό τήν άκοήν σου αύτόν τοΜ 
φωτογράφον καί βγάζει, βγάζει, βγάζει, λόγια, λόγια, 
λόγια' καί ότι παρά τήν γειτονιάν αύτήν σύ θέλεις νά ερ- 
γασθής, νά γράψης, νά μελαγχολήσης, νά ρεμβάσης, νά

άναπαύσης τόν νούν σου, νά κοιμηθής όπόταν θελήσης, 
καί νά έξυπνήσης όπόταν θελήσης;

Σά: ερωτωμεν
φιλάνθρωποι Κυρίαι καί φιλάνθρωποι Κύριοι, τί πρέπει 
νά κάμης, -πάντοτε έντός τών συνόρων τού ισχνού σου 
βαλαντίου, διά νά σώσης τον νούν σου, τήν κεφαλήν 
«ου καί τήν ζωήν σου ;

Σά: έοωτώ• I
Εις κινδυνεύω* ν* αύτοκτονήσ*}.

ΤΑ ΔΥΟ.

Έξετέθησαν λοιπόν αντίκρυ αντίκρυ, λοξοβλεπόμενα, 
κάμνοντα άμφότερα ολίγα βήματα πρός τά έμπρός διά 
νά πιασ θούν μαλλιά μέ μαλλιά καί πάλιν όπισθοχωροϋν- 
τα άπό ντροπή καί μένοντα ακίνητα είς τήν θέσιν των 
καί καλλωπιζόμενα, καί έπιδεικνύμενα, καί λαμβάνοντα 

τά δύο σχέδια τοϋ θεάτρου ’Λϋηνόύν, τό 
τοϋ κ. Ζιράρ καί τό τού κ. Τσίλερ. Τά είδε καί τό Μή 
Χάνεσχι μέ τά καπνισμένα γυαλιά του, διά νά μη 
θαμβωθή ή διαυγής του κρίσις ούτε άπό τά χρυσά πλαί
σια τοϋ κ. Τσίλερ, ούτε άπό τά χρώματα τοϋ κ. Ζιράρ.

Καί είδαν καί οί οφθαλμοί μας καί αί δι07;τραί μας 
οτι το γαλλικόν πνεύμα έν τώ συναγωνισμώ αύτώ ύπε- 
ρέβαλεν το γερμανικόν. Τό τελευταΐον, οσον καί άν η
θέλησε νά πετάξη μέ τά πτερά τοϋ έλληνικού ρυθμού, έ- 
παθε τό πάθημα τής χήνας καί μένει βαρύ, μονότονον, 
πληκτικόν, πράγματι ώς χήνα μέ τον λαιμόν κάτω ζη
τούσα νά εύρη πίτουρα νά φάγη. "Αν πρέπη νά μείνωμεν 
είς τήν παραβολήν, τό γαλλικόν πνεύμα εν συγκρισει 
προς το τσιλερικόν ομοιάζει πρός κύκνον με υψωμένον 
τόν λαιμόν έτοιμόπτερον.

Το σχέδιον τοϋ κ. Ζιράρ είναι κομψότερον έλαφρότε
ρον, όμοιοειδέστερον ένώ τοϋ κ. Ζίλλεο άνέμιξεν δύο 
τρεις ρυθμούς καί άπετέλεσε σχεδόν τίποτε ύπό έποψιν 
καλλιτεχνικήν,

Δέν υπάρχει ζήτημα έκλογής διά τον βλέποντα καί 
τά δύο. Τό θέατρον τοϋ Ζιράρ είναι κόρη δεκαεπταέτις 
έν ολη τή καλλονή καί τή φρεσκάδα καί τή άφελεία της· 
τό θέατρον τοϋ κ. Ζίλλερ είναι κυρία τριακονταπενταέ- 
τις μέ μεγαλοπρεπή, άλλά βεβιασμένην κ’ επιδεικτικήν 
πολυτέλειαν. Τίς θά προτιμηθή ;

ΤΟ ΚΥΜΑ
ΪΙ{
ρια

ένα ποτήρι νεροϋ, αύτό θά πή ό μεσίτης Ξενοφών Κυ- 
εζής βγαίνων σωτήρ τής κοινωνίας είς τό ζήτημα τοϋ 

Λαυρίου. Ό,τι μέλλει νά κάμη ή Εταιρία τοϋ Λαυ
ρίου, τό έκαμε πρό αύτής ή Βιομηχανική, καί πρό αύτής 
ή Έθηκη Τξ>άπε^.α. Τό χρή^-α φέρει χρήματα, αί πα- 
λαιαί μετοχαί φέρουν νέας, καί βλέπωμεν τούς μεσίτας 
ξεφυτρόνοντας πολεμίους τής κερδοσκοπίας όταν φαντα
ζόμεθα τί προπωλήσεις καί τί παίξιμόν έκαμαν σ’ τόν 
άέρα καί ποίας καταστροφάς ίδικάς των ζητούν μέ τά 
-ξεφωνητά νά προβάλουν- Ο τύπος δέν πρέπει νά έρχε
ται αρωγός τοιούτων κραυγών καί νά γεννά πανικόν έκεϊ 
όπου τά πράγματα εβαινον τόν ρούν τόν φυσικόν, νά

έπέρχηται έπομένως ύποτίμησις, έξ ής Οά ζημιωθούν πά
λιν οί μικροί μέτοχοι, καί όχι οί μεγάλοι κεφαλαιούχοι^

ΚΑΡΑΜΕΛΑΙΣ.

Μεταξύ δύο πυρών :
Στρατιώτης απούσιασε δεκαπέντε ήμέρας έκ τού στρα- 

τώνος διά λόγους πολύ σπουδαίους.
Ιίαρουσιάζεται είς τόν διοικητήν, οστις άγριος τύν 

έρωτά, περιμένων αγριότερος νά λάβη άπάντησιν :
— Βρέ σύ, γιατί έλειψες δεκαπέντε μέραις ;
— Κύριε .... Διοικητά ....
— Σούτ !
Καί μετά τινας στιγμάς :
— Βρέ γιατί νά λειψής τόσαις μέραις ;
— Κύριε Διοικητά, ό πα. . . .
— Σιώπα, σού λέγω !
Καί πάλιν μετ’ ολίγον :
— Βρέ γιατί δέν μιλάς ;
— *0 πατέρας μου ....
— Σούτ .... Λοχία, δύο μηνών κράτησιν.

εις ε—Είς δωδεκαετή Άγαθοπουλίναν διηγούνται ότι 
βδομηκοντούτης ένυμφεύθη μιά έξηνταπεντάρα κζί ότι 
συνέλαβε καί τέκνον έκ τής νεαράς συμβίας.

— Καλέ αλήθεια, ρωτά ή Άγαθοπουλίνα, ό άνδρας 
ότο έβδομηντάοης;

— Αλήθεια !
— Καί ή νύφη έξηνταπέντε έτών ;
— Έννοεΐται.
— Έ ! χαί τό πα'.δί ποϋ γεννήθηκε τί ήλικία νά είχε^

Εγένετο λόγος περί μακρυνών ταξειδίων:
— Είδατε, έρωτά τις τόν διηγούμενον, παρθένα

δάση ;
— Βεβαιότατα.
— Τί είναι τά παρθένα δάση ;
— Παρθένος δάσος είναι έκεΐνο όπου χ^ι ανθρώπου», 

δέν πάτησε τό πόδι του.

Μεταξύ δύο ξένων απέναντι τοϋ Θησείου.
— Τί είναι αύτό σέ παρακαλώ ;
— Στραβός είσαι ; Τί νά είναι ; Κολώνες !

Πώς γράφονται τά έλληνικά είς τά γαλλικά φύλλα.
Ό Φίγα·(>ω τήν είς Παρισίους μετάβασιν

τοϋ Βασιλέως μας άπζριθμών τά συνοδεύοντα αύτούς 
πρόσωπα αναφέρει καί τάς κυρίας τής τιμής Κολοκοτρώ— 
νη καί Άϊ'ο^γύτου. ‘Η Άνοξγύτου βεβαίως είναι ή Α
ναργύρου.

Δέν αξίζει ώς τελευταία καραμέλα οτι έπ’ εύκαιρίχ 
τής είς τό Ξενοδοχεΐον Βριστόλ καταλύσεως τοϋ Βασι- 
λέως δ κ. Μαυροκορδάτος παίρνει καί δίδει είς τα 
Φίγα^ώ ώς πρίγκιψ ί ; Καί νά μήν βαστά ή ψυχή του vi. 
διαψεύση αύτό τό πρίγχίψ μϊά γιά πάντα ;
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H ΙΜΙΠΡίϊ ΏΣ ΚΐίΙΑΡΙΪΙ!«.

ΊΙ έηχρχίχ.—ΊΙ «όλος.
Εΐς την άξιέπαινον έπιχείρησιν τοΰ Β·ή Χχνεσχε ϊνα 

•γνωρίση χαί άνελίξη εί; τούς πολλούς αύτοΰ άναγνώστας 
τάς ’Επαρχίας, τούτέστι την άληθή Ελλάδα, τον επαρ
χιακόν έν Έλλάδι βίον καί χίνησιν, τούτέστι τόν βίον 
χαί την κίνησιν τοΰ ολου πληθυσμού αύτή;, μεΐον τοΰ 
τής Πρωτευούσης, χορηγώ μικράν συμβολήν, τάς ολίγα; 
αύτάς γραμμάς περί Κυπαρισσίας καί τής τελούμενης 
κατ’ αύτά; έν αύτή πανηγύρεως, εΐς ήν τό yf'por μ’ έφε
ρε νά παρευρεθώ.

‘Γποθέτω γνωστόν καί εΐ; τού; ήκιστα γεωγραφομα- 
θεΐς ότι ή Κυπαρισσία είναι ή πρωτεύουσα τής Τριφυλίας, 
καί εΐς τούς ήκιστα πολιτικολόγους ό’τι ή Τριφυλία είναι 
ή έπαρχία ή δωρήσασα τόν κ. Σωτηρόπου)ον εί; τό *Γ· 
πουργεϊον τών Οικονομικών καί έκπέμπουσα αύτόν καθ’ 
έκάστην τετραετή ή καί έτησίαν περίοδον εί; τήν Βου
λήν πρότερον μεν μετά τριών συντρόφων, τελευταϊον δε

αίας το μέν όνομα είναι προομηρικόν άπό Κνπαρίσαου 
ήρωος, ή άκρόπολις ένετική, ή σημερινή πόλι; Τουρκική. 
Τά έρείπια τών παλαιών ελληνικών πόλεων ύποδηλοΰνται 
δυσμόθεν τή; άκροπόλεω; πρό; τήν παραλίαν καί έπί τή; 
πεδιάδο;· οί έπί τών εντεύθεν βράχων προσπηχθέντε; 
φωλεοί καί έπί αμφιθεατρική; κκί έν άπόπτω έπιτερπους 
κατωφερείας είσί τών μεταγενεστέρων Οθωμανών κατοί
κων έκλογή άπαρτίσασα τήν σημερινήν πόλιν, τήν γνω
στήν καί ύπό τό ποιητικόν όνομα Άρχαύΐά.

«· · I ■ t ' ' ι "τελωνών, ύποτελωνών, είσπρακτόρων, φυγοδίκων, έλλειμ- 
μάτων, βουλευμάτων καί αποφάσεων τοΰ ’Ελεγκτικού

των ποινι/'.κών καί πολιτικών φυλακών, Εΐρηνοδίκου, Δη
μάρχου καί ’Αστυνόμου καί τρισχιλίων καί έπτακοσίων 
προσέτι άρρένων τε καί θηλέων’ ούχί όμως καί .τμω- 
τεύονσα πόλις τής ’Επαρχίας, διαμφισβητούση; τά πρω-.7»-- — -_ /__ '*» - fv

λοκαλίας, τή; προόδου. ΤΊ μεταζύ τών δυο αυτών πό
λεων έ'ρις καί άμφισβήτησις τής πρωτοκαθεδρίας είναι 
πολυγοόνιος καί άκμαία πάντοτε καί εΐς πάσαν περίστα- 
σιν’ εΐς ούδέν αί έπιγαμίαι καί άμοιβαϊαι ληψοοοσί• . . . > . —. . ·  _ - - - -4 »
τών π 
άντι 
παρομο

σήμερον περιορίζεται εΐς αμοιβαίας δυσφημήσεις καί ίδιο, 
τελείς ένεργείας. Οί Κυπαρίσσιοι έχουν τάς άρχάς, ο1, 
Φιλιατρινοί δέν θέλουν νά τούς συνδράμουν εΐς τό εργον 
τοΰ μελετωμένου λιμένος καί προτιμούν νά γίνη ούτος 
εΐς τήν Μαραθούπολιν ή νά μή γίνη καί καθόλου’ έχώ- 
ρισκν τό λιμενικόν των ταμεϊον καί κάμνουν μέ αύτό 
δρόμους καί δίδουν αποζημιώσεις. ’Έχουν δέ έπικούρους 
εΐς τόν πόλεμον αύτόν καί τούς Γαργαλιανώτας. Οΐ 
ΓαργιΙ.Ιιάνοι κτίσμα φραγκικόν, ώς κκί έκ τοΰ ονόματος 
δήλον—έπί ταπεινού όροπεδίου κατάντικρυ τής νήσου 
Πρώτης, εύπορήσαν σημαντικά έκ τής σταφιδαμπέλου 
καί τής αμπέλου, δέν θέλει ν’ άφίσή τά δευτερεϊα κάν εΐς 
τήν Κυπαρισσίαν, ώστε ιδού ή τάλαινα Πρωτεύουσα; 
τριτεύουσα τής έπαρχίας καί τεταρτεύουσα, έάν ύψώση 
καί ή Λιγοΰύιστα κεφαλήν καί έάν έμμένη εΐς τούς βρά
χους τη; καί τήν τακτικήν της.

Καί όμως μεθ’ όλα ταΰτα ή πραγματική νίκη, τό γέ
ρας μένει εΐς τήν άρχαίαν πρωτεύουσαν έκ τής παραδό
σεως, τής κεντρικής θέσεως, τοΰ έλπιζομένου λιμένος 
καί μέλλοντος συνοικισμού’ ώστε ή Κυπαρισσία δύναταί 
νά όνομασθή) ή πόλις τοΰ μέλλοντος. Έπί τοΰ παρόν
τος εχει τάς στενωπού; της, τά χαλτερΐμπα της, τάς ά- 
νωφερεία; καί κατωφερείας της, τά δύο κανοειδή και 
απειρόκαλα αναβρυτήριά της, τά δροσερά νερά τη;, τήν 
ώραίαν δύσιν καί τούς χοίρους της. Τά πλεονεκτήματα 
ταΰτα, οΐ αύτόχθονες σαριχο^ό^οί καί μή κάτοικοι—άφ* 
ών δέον ν’ άποχωρίση τις τήν όλιγάριθμον τάξιν τών 
προοδευτικών καί έπιστημόνων—δέν άνταλάσσουν μέ αύ
τόν τόν Παράδεισον· ή συνήθεια εγινεν εΐς αύτούς δευ
τέρα φύσις. Νά τού; βάλης νά περιπατήσουν έπί δμα- 
λοΰ έδάφους θά σκοντάψουν, Οά πέσουν’ έσυνήθισαν ν’ 
άναρριχώνται’ νά τούς εΐπής ότι ή ανατολή τοΰ ήλίου 
είναι έπισης ώραία ώς ή δύσις, δέν τό παραδέχονται’ άν 
τό θέρος ότε άνάγκη νά ήναι τό ύδωρ άφθονον καί ψυ
χρόν, το έχουν όλιγώτερον ψυχρόν καί όλιγώτερον τοΰ 
δέοντος, άρκοΰνται εΐ; τό πότισμα τών άγρών άντί τών 
στομάχων των’ άν οί άσυνείθιστοι έπήλυδες κινδυνεύουν 
εΐς κάθε πάτημά των νά βγάλουν τό oGipxo rove, ίποΐος 
τούς είπε νά έλθουν κινδυνεύουν ν’ άναφωνήσωσι’ ήμ.εΐς

ήμετέρας εύκλειας καί λάμψεως ; Δι’ αύτό δύναταί τις 
άπό δύο γενεών νά ήναι άποκαταστημένος εΐς τόν τό
πον, ξένου θά ονομάζεται’ καί τό τέκνον του άποθνή- 
σκον άπό μεμετρημένους θά συνοδευθή εΐ; τον τάφον. 
Θέλε ις νά πιέσης, νά φανή; τυραννικώτατος άρχων είς 
τον τόπον ; Ζήτησον νά έφαρμόσης τον πεοί πλανωμέ- 
νων χοίρων νόμον. Φωνή άπειλητικωτάτη θ’ άκουσθή, 
κλαυθμός καί γρυλλισμός, Άοκαδ,ϊά κλαίουσα τά χοιρί
δια αύτής. Έγενόμην θεατής τής λύσσης άγαθοΰ τίνος 
άστοΰ έναντίον παιδός παίσαντος άκάκως τήν προσφιλή 
του χουροΰκαζ, τήν σύντροφον, συμπάρεδρον καί έστιν 
οτε όμοτράπεζον αύτοΰ. Υπολογίζω ότι τά κατοικίδια 
αύτά ζώα ύπερβαίνουσι τον άριθμόν τών κατοίκων’ είναι 
ό’μως καί εύεογετικά ύπό τινα έποψιν έκπληροΰντα τά 
καθήκοντα οδοκαθαριστών αμισθί, όπερ είναι ό διακαέ- 
στερος πόθος τοΰ άπό δεκαπενταετίας Δημάρχου, όντος 
τών αύτών φαίνεται άρχών μέ τόν πολυχρόνιον Δήμαρ
χον άλλης τίνος εύκλεοΰς πόλεως, οστις έκ τής παχυν- 
σεως τών χοίρων διά τοΰ. βορβόρου ήρύετο παράδειγμα 
άνεξόδου καί άσφαλους παχύνσεως τών ιδίων συνδημοτών»

παρ’ ώραν γάμου, αί toa./Zrat τών έντός καί έκτός αύ
τοΰ, τά δώρα τών γονέων καί μνηστών κκί αύτά τά νε— 
κροκόσμια τών πρεσβυτίδων έν αύτή καί μόνη τή άγορά 
προμηθεύονται. Αί πρόσοδοι τών γαιοκτημόνων τά πε
ρισσεύματα τών μισθωτών, αί οικονομία; τών οίκοδε— 
σποινών, τά φιλοδωρήματα τών παιδίων, οί χόυβοι τών 
γραϊδίων, έδώ εύρίσκουσι τό καταστάλαγμα. Δέν είναι 
λοιπόν παράδοξον άν ολοι έδώ πέρα άναμένουσι τόσον ά— 
νυπομόνως τό πανηγύρι κκί τάς παρκκολούθους αύτοΰ 
άπολαυάς καί παροχάς.

Άπό τής έπανόδου των έκ τών άγρών μέχρι τής ένάρ- 
ξεως τή; πανηγύρεως άνδρες καί γυναίκες δέν έννοοΰσιν 
άλλην ένασχόλησιν ή τήν προετοιμασίαν διά τήν πανή- 
γυριν. Οί άνδρες έξομαλύνουσι τάς ληψοδοσίας των, 
εισπράττουν τά οφειλόμενα, κάμνουν τάς σημειώσεις των, 
χαλούν τά τραπεζικά των καί άν τού; περισσεύση καμ — 
μία ώρα τήν δαπανώσιν εΐς καμμίαν πρέφαν έν τώ κα
φενείο) ή οί ταπεινότεροι καί παιδικότεροι εΐς τούς α
στραγάλους καί τά χαρνύια έν τή όδώ. Αί γυναίκες με
τρούν καί ξαναμετροΰν τό έαυτόν χρημάτιον, λογαριά
ζουν καί ξαναλογαριάζουν τί ταϊ; χρειάζεται, κάμνουν 
ταϊ; μπουγάδες των, σφογγαρίζουν καί άσβεστώνουν καί. 
συγιρίζουν τά σπήτία των, έπιδιορθώνουν τά φουστά
νια των, κάμνουν τά γλυκά των. Είναι δέ ή μόνη επο
χή αϋτη τοΰ έτους, καθ’ ήν καταναλίσκουσι ποσότητα 
άνθράκων πρός γλυκασμόν τών λαρύγγων των ή μάλλον 
έκείνων τών άναμενομένων ξένων. Είναι ή μόνη έποχή 
καθ’ ήν δύναταί τις ν’ άπογευθη καί εΐς τήν πόλιν έξω 
άλλο τι γλύκισμα παρεκτός τοΰ κλασικού λουχουμίον.
Η ζαχαροπλαστική καί ή γλυκοποιητική εύρίσκονται εΐς 
τήν νηπιώδη αύτής κατάστασιν. Οί έπήλυδες καφεπώλαι. 
είναι οί δυνάμενοι νά καταστρώσουν έπί τοΰ ταψιού τά 
ρομβοειδή τοΰ μπακλαβά σχήματα καί μεμετρημέναι αί 
έπιτηδευόμεναι έν ταϊ; κατωτέραις ιδίως τάξεσι τό δέ- 
σιμον αύτοΰ τοΰ τριφτού ή τοΰ μπελντέ. Αύται ονομά
ζονται άασαά.έίσσαις καί περιέρχονται άπο οικίας εΐς οι
κίαν έπί άμοιβή φκιάνουσκι καί έφοδιάζουσαι αύτά; μέ 
τινα ποτήρια ματζοννίου.

Άλλά καί αί άρχαί αύταί όφείλουσι νά λάβωσιν έ'κ- 
τακτά τινα μέτρα πρός ύποδεξίωσιν τών ήμερών αύτών. 
Ή διά ξηράς προσέλευσις καί άπέλευσις τών ξένων πα
νηγυριστών καί μή, έμπορευματούχων καί χρηματούχων, 
προαπαιτεί κατάληψιν τών έπικαιροτέρων διόδων ύπΑ 
στρατιωτικής δυνάμεως διά κάθε ένδεχόμενον άν ούχί. 
ληστρικ,ής, τουλάχιστον φυγοδικικής έπισκέψεως τών φορ
τίων καί θυλάκων τών ταξειδιωτών ή δέ συσσώοευσις έ* 
τή πόλει καί κατά τήν πανηγυριστικήν περιοχήν παντός 
είδους πληθυσμού, έπιτήρησίν τινα συντονωτέραν τής τώη 
τεσσάρων ή πέντε κλητήρων τής φασματώδους Κυπαρισι- 
σιακής άστυνομίας.

Αί ! Ολαι αύταί «ί προσδοκίαι καί προίτοιμασίαι καί 
πρόνοιαι έσχον χώραν καί έφέτος έν έπαγγελία ζωηράς 
καί γονίμου καί κερδαλέας καί ήσύχου πανηγύρεως. Καί. 
δ εύλογία τών σιτηρών καί αί καλαί τιμαί τής σταφί— 
δος, καί ή καθησύχασις τών μεθοριακών καί ή κατα
στολή τής φυγοδικίας υπόσχονται πολύ τό έν κυκλοφο
ρία άργύριον’ ό δέ έξακολουθών πραϋς φθινοπωρινός και
ρός καί ό φαιδρός ούρανός τοΰ ώραίου αύτοΰ κλίματος 
τής δυτικής Πελοποννήσου υπόσχονται πολλούς τους προ— 
σελευσομένους καί άκμηράν τήν αγοραπωλησίαν. *Ηδη 
καθ’ έκάστην προσορμιζόμενα ατμόπλοια τών εταιριών

Μεθ’ όλα ταΰτα οι Κυπαρίσσιοι έν γένει άποτελούσι 
λαόν εύφυά, εργατικόν, φιλόπονον κκί έπιφορώτατον πρός 
τήν οδόν τής ευπορίας καί τοΰ πλουτισμού’ ήρζαντο δέ 
νά συναισθάνωνται τήν έν τή προόδω ύστέρησιν τής 
ιδίας πόλεως καί ταχύ, όπως άπέσεισαν τόν ζυγόν τής 
έπιρροή;, 0’ άποσείσωσι καί τόν ζυγόν τής στασιμότητος. 
’Αποτελεσματική έπ’ έσχάτων έργασία έγένετο διά τήν 
πραγμα.τοποίησιν τοΰ λιμένος καί τοΰ συνοικισμού καί 
αύτοί δέ οί άπλούστεροι ένίοτε συνομολογοΰσι την έν 
τώ καλλωπισμφ υπεροχήν καί αύτής τής άντιζήλου γεί
τονας. Χθές ήκουσα οΐνοπώλην τινα έπανελθόντα έκ Φι
λιατρών καί παριστώντα μετά πόνου εΐς τους συμπολί
τας του τήν εκπληξιν του έπί τή προόδω τής γειτονος 
πόλεως. —Τήν Κυπαρισσίαν λένε Κυ-ΙΊαρισσία, προσέ
θηκε, άλλά τά Φιλιατρά είναι Κυ-Παρίσσ2α. Εκ τής 
έκφράσεώ; του δέ ταύτης εικάζεται οτι τήν ονομασίαν 
τή; πόλεως ούδόλως άποδέχεται έκ τοΰ Κυπαρίσσου, 
μάλλον δέ έτυμολογουμένων έκ τών Παρισσίων ό πα
τριώτης !

Ή κυριωτέρα καί σπουδαιοτέρα ένασχόλησις τών κα
τοίκων τής πόλεως καί όλης τής έπαρχίας είναι ή καλ
λιέργεια τής σταφιδαμπέλου. Περί τής ένασχολήσεως 
αύτής καί τής συγκομιδής τοΰ πλουσίου τούτου προϊόν
τος διέλαβον ήδη άρκετά έν τώ Βΐή Xxveext άλλοι αύ
τοΰ άνταποκριταί. Καί ιδού άπό τών μέσων τοΰ Ίου 
λίου οί κάτοικοι διασπείρονται εΐς τάς έζοχάς καί τά 
κτήματά των διά τον τρύγον καί έπί ολον τόν Αύγου
στον ή πόλις μένει έρημος. Αί πλεΐσται τών οικιών 
κλείονται ερμητικώς ώ; κκί πολλά καταστήματα, μαγα- 
ζειά κτλ. Άρχομένου δέ τοΰ Σεπτεμβρίου άρχίζει καί ή 
επάνοδος τών κατοίκων μετά τών πλυντηρίων αύτών, 
καλάθων καί καζανίων καί ή προετοιμασία των διά τό! 
μέγα γεγονός, διά τήν μάλλον άξιοσημείωτον έποχήν 
τής έτησίας αύτών διαδρομής έν τώ βίω, διά τό πανη
γύρι .

II
Τά «ροέρτεχ·

Τό πανηγύρι ζίνοπ. εμπορική πανήγυρις κατά τήν δέκα 
λεπτά άπέχουσαν τής πόλεως δυσμικήν παραλίαν έντός 
λίθινου περιφράγματος καί ύπο παραπήγματα έπί τώ 
σκοπώ τούτω έγηγερμένα, άρχομένη δέ άπό τής 8—10 
Σεπτεμβρίου καί παρατεινομένη μέχρι τής 14 τοΰ αύ
τοΰ μ.ηνός καί πλέον.

Είναι το Πάσχα, τό Μπαϊράμ, τό carnavalel τό Chri
stmas, τά ’Ολύμπια, τό Bazar, ή Έκθεσις, καθ’ £ν 
χωριστά εΐς όλα όμ.οΰ τών περιχώρων. Εορτή καί έμπό- 
ριον, γλέντι καί έργασία, άσωτία καί κερδοσκοπία, χν 
ριαχάτικα καί χαμαλίκι. Τήν εναρξίν της άναμένουσιν 
άπό τής έπιούσης τής λήξεως αύτής, τήν προσέγγισίν 
της υποδέχονται μετ’ άλλαλαγμών.

ΤΊ κατ’ αύτήν συναλλαγή προσεγγίζει ένίοτε τό έκα- 
τομμύριον, αντιπροσωπεύει δέ τό πλεΐστον ώς πρός τούς 
31τιτοπίους καταναλωτάς όλόκληρον έτησίαν περίοδον 
Συρρέουσιν έμποροι, πραγματευταί καί καπνοπωληταί 
έζ όλων τών έγγυτέρων μερών, τών πόλεων Ζακύνθου, 
ΪΊυργου, Καλαμών, Πατρών, Μεσολογγίου καί αύτών τών 
’Αθηνών, Πειραιώς καί Κερκύρας’ οί έπιτόπιοι δέ κατα
στηματάρχαι όλοι αντιπροσωπεύονται έν αύτή διά πα
ραρτήματος τοΰ μαγαζείου των. Αί πανικών, ρουχικών, 
εδωδίμων καί άντικειμένων συνήθους χρήσεως έν γένει 
προμήθεια; τών κατοίκων καί περίοικων δι’ ολον τό έ-----1'**”' ..r —, , . .
πος κατ’ αύτήν γίνονται. Αί προίκες τψν εΐς ώραν καί παραμένουσι τέσσαρας καί πέντε ώρας απο’οι’οα',οντα ος—
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ματα και κιβώτια, τό δέ Ιππικόν τής έπαρχίας όλης είς 
«ένναον καί άνεπασκή εύρίσκεται κίνησιν.

Καί r, έπιτόπιος δε έξουσία κατε'δειςεν έντή παρασκευή 
-ης παραδειγματικήν προνοητηκότητα πρός πρόληψιν 
παντός απευκταίου . . . Αστυνομική διάταξις διαρρήδην 
προέγραύε τού περιβόλου τής πόλεως καί τής πανηγύ
ρεως πάν -/.ινητοΓ fliarpM' καί wiVxor znyyirz/Y»-—ύπο- 
νοούνται εξαιρούμενα τά Βακχικά, ακίνητα θέατρα καί 
γχαριστιχά καφοενεΐα—έδέησε δε τό γενικόν καί άνε- 
ξαίρετον τής διατάξεως αύτης νά κόλαση ξένη τις χειρ, 
•η τοϋ έπαρχου, ώς έμαθον, ύποβαλούσζ. ε’ς προηγουμέ- 
νην της άρχής έκτίμησιν την εφαρμογήν της άπαγορεύ- 
σεως. Λέγεται οτι σκοπός τοϋ είσηγητοϋ της διατά- 
ξεως ταύτης κ- Δημάρχου ήν νά προστατεύσν) ουχί μό
νον τό αίμα καί τά βαλάντια τών συνδημοτών του, 
άλλά καί νά βύση καί προφύλαξη τά ώτα αυτών, ώς 
άλλος ’Οδυσσεύς τών συμπλωτήρων του, άπό παντός εί
δους κιρκικήν έπίδρασιν, άλλά καί τά σώματα αύτών 
αμίαντα νά διατήρησή καί ακμαία διά τάς μελλούσας 
δημοτικάς έκλογάς καί τήν καρδίαν αύτών παρθένον καί 
άνεωτέριστον.

Τό κατόρθωμα Οά έκτιμήσωμεν έκ τών ύστέρων. Δέν 
Οά τό παρασιωπήσω δέ έν τή επομένη μου, έν ή έκθέ- 
σω σοι λεπτομερώς τά κατά τήν διάταξιν καί διέλευσιν 
τής πανηγύρεως αύτής, έπιπροσθέτων σοι καί έμπορικάς 
τινας καί στατιστικά; πληροφορίας.

9 Σεπτεμβρίου 1882.
Κάποιος.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΐΟΝ

Ούύς Έριιον χαι Ρον.Ιής, έπι τής γωνίας, π.ΙησΙον 
τής Πλατείας Συντάγματος).

' Η Νεα ΑΙΓΥΠΤΟΣ είναι τό
παλαιόν πασίγνωστον Ξενοδοχεΐον ΑΙΓΥΠΤΟΣ έπι τής 
CMoC Σταδίου.

Διευθυντής είναι ό έκ τών διευθυντών τή; Αίγυπτου 
κ. Λύσανδρος ‘Ροβολόπουλος, δ άγαπητός τής Μεγάλης 
πελατείας τής Αίγύπτου.

Η ΝΕΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ!
εχει έπίπλωσιν ολως καινουργή, δωμάτια εύρύχωρα, ά
ριστα διεσκευασμένα, είναι είς τό κέντρον τής άθηναϊ- 

ίκής κινήσεως, παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος, μέ πε
ι ριποιητικώτατον διευθυντήν, καλλίστην ύπηρεσίαν καί έν 
γένει ύπόσχεται τήν πλέον άνετον καί ευαρεστον διημέ- 
ρευσιν είς τούς πελάτας αύτής, είτε μόνους, είτε καί οί— 
κογενειακώς. Λοιπόν

ΕΙΣ ΤΗΝ

ΝΕΑΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΕΝ ΑΘΙΙΝΛΙΣ.

ΕΞΕΑΟΘΗ ΣΑΝ ΑΡΤΙ
Χριστοδούλου Λουκά σχολάρχου Θηβών
ϋυντακτεζόν ελλ^νεκή; γλώσης πρός χρήσιν τών ελληνικών σχολείων εγκεκριμένου ύπό τού ύπουρ

γείου έκΠοσες τρέτν} μετά πολλών βελτιώσεων καί μεταρρυθμίσεων 8ον σελ. 111 δρ. 1,65.
Βάατάλογος τών Ανωμάλων ρημ-άτιον καί ονορ-άτων κυοίως τών ’Αττικών πεζολόγων πρός χρήσιν 

■τών ελληνικών σχολείων καί τών γυμνασίων εκδοσις δευτέρα δον σελ. 19-1 δρ. 2,80.
Τοϋ αυτού ουντακτεκον ελλ^υεκή;; γλώσσας πρός χρήσιν τών γυμνασίων έγκεκριμένον ύπό τοϋ ύπουρ

γείου έκδοσις γ\ 8ον σελ. 2~ 1 δρ. 2,80.
Κορόμηλά Δ. Α. β<ακή ύύρα κωμωδία έκδοσις εκλεκτή 1 Gov σελ. 47 δρ. 2,30.
Κατσελίδου Γ. Έπέτομ,ος ίατορέα όβωρανεκή^ αυτοκρατορίας άδεία τοϋ αύτοκρ. οθωμανικού ύ~ 

•πουργειου τής δημοσίας έκπαιδεύσεως καί ύπό τής πατριαρχικής κεντρικής εκπαιδευτικής έπιτροπής έγκριθεΐσα πρός 
χρήσιν τών σχολείων 1 Gov σελ. 122 δρ. 1,70.

Μαροοδή Κ. I. Άλφαβτ^τάρεον κατά. ν£αν έκδοσις ένατη διεσκευασμένη καί πλήρης εικόνων
τεύχ. A. 1 Gov σελ. 80 λ. 30. Τεύχος δεύτερον 1 Gov σελ. 65 λ. 25.

Σ-αθάρη Α. Στοιχεία τρεγωνομ.ετρίας εύΟυγράμμου καέ Σφαερεκής έκδοσις δευτέρα έπηυξημένη καί 
βεβελτιωμένη πρός χρήσιν τών γυμνασίων 8ον σελ..................

’ΟμεροΠείκτας τοϋ έτους 1 είς 4 σχήματα.
Οροφτςτεκόν Ίίμερολόγεον τού έτους ύπό

κοστόν πέμπτον 1 Gov σελ ... λ. 25.
Σακελλαροπούλου. ΪΒερλ τοϋ ίδωτεκοϋ βίου τόύν ΙΡωμαέων έκ τού γερμανικού 8ον σελ. 123 δρ. 1,15.
Glasson --τοιχεϊα τοϋ αστυκοϋ καέ δ^μ,οσίου Γαλλικού δεκσέου κατά τάς σχέσεες αυτού πρός τό 

«φυσικόν δίκαιον καί τήν πολιτικήν οικονομίαν σύγγραμμα βραβευθέν ύτό τής Άκκδημείας τών ήθικοπολιτικών έπί* 
πτημών ύπό Ε. Glasson καθηγητοΰ έν τή Νομική Σχολή τών Παρισίων, τή άδεία δε τοϋ συγγραφέως μεταφρασθέυ 
ύπό II. Σ. Φωτιάδου διδάκτορος τής έν ’Αθήναις Νομικής σχολής 8ον σελ. ιθ' 752. Τιμάται δρ. ν. 10.

Αυκούργου λόγος κατά Αεωκράτους σχολιασθείς πρός χρήσιν τών γυμνασίων ύπο Γ. Ν. Σωτηρίου 16ον 
•σελ. ιά. 93. Τιμάται δρ. ν. 1.10 (παλαιών 1.25).

Ήλιοπούλου Α. δοκίμιον περί τής Άκρίδος 1882 1 Gov σελ. 90. Τιμάται δρ. ν. 1 (παλ. 1.15).
Μάλ του A. Ν. Συλλογή διφώνιον, τριφώνων κωί τετράφωνων ασμάτων, πρός χρήσιν τών ελληνικών σχολείων 

γυμνασίων, Μέρ. Σ’. 1881 8ον σελ. 64. Τιμάται δρ. ν. 2.75.
ύΧτοιχίιώΠϊς Άλφχβ^ταρεον τί$ς ΐΓαλλεκής γλώσσις^ ύπό Σ. Δ. Β. έκδοσις νέα βεβελτιωμένη καί έπηυ 

ίψένη 1 Gov σελ. 152. Τιμάται δρ. ν. 0,80 (παλ. 0,90). , . ·

:ό τού διάσημου αστρονόμου Καζαμία. ’Έτος τέσσαρα-


