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Β. Γαβριηλίδης ΔΙΕΪ»ΥΝΤ!ΙΣ

—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, οδος ΜΟΥΣΩΝ, Άριθ. 4, απέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

ΑΓΓΕΛΙΑ!
ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ.

^ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διά μίαν τριετίαν θρόνος άπο 

Χ^κκινη τσόχα, μεταχειρισμένος· τά πόδια του δέν στί
ζονται καλά" άλλά μέ λίγα έξοδα διορθόνονται. Μετά 
•παρέλευσιν τής τριετίας, ό ιδιοκτήτης δύναται καϊ 
·»ά τόν πωλήση. Διεύθυνσις, Poste rcstante, είς Λο-δΐ- 
νον ή Παρισίους ή Βιέννην, ύπό τά στοιχεία Β. Γ. Κ.

* *
♦

Κύριος καλοκαμωμένος, ξανθός, υψηλός, κόκκινος, 

τριακονταεπτά ετών, βαρυνθεις τόν έγγαμον βίον, κάτο
χος περιουσίας είκοσι εκατομμυρίων, ζητεί νά φάγη εν
τός τριετίας την μισήν του περιουσίαν μέ διαφόρων ει
δών ώραίας, άγάμους, εγγάμους καϊ ζωντοχήρας. Άπό 
κορίτσια είναι βαρεμένος. Ή διεύθυνσις ώς άνωτέρω.

* *
+

ΤΕΙΤΑΙ νταντά όπως περιποιηθή εβδομηκοντούτη
γέροντα κακομαθημένον, δυναμένη νά τόν διασκεδάζη είς 
τάς ώρας τής πλήξεως καί νά τοΰ σκουπίζη τά σάλια 
καϊ τή,ς γλύκες του. ΤΙ διεύθυνσις, συνοδευομένη μέ φω
τογραφίαν, είς τοΰ κ. Κουμουνδούρου.

* *
♦

Ρεπόρτερ δυνάμενος νά πληροφορήται δ ιά τοΰς I 
«ατάρρους όλων τών κατοίκων Αθηνών, τόν βήχα τών 
δεσποινίδων, τά αέρια τών μωρών παιδιών, δός δ" είπεϊν 
ζαϊ τών γερόντων, τάς έπισκέψεις τών Κυριών εις τά

εμπορικά καί αναμεταξύ των, άς παρουσιασθή, είς τά 
, Γραφεία τών πρωινών έφημερίδων καί θά εύρη πολύ κα
λήν θέσιν.

* *
*

ΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ’Εταιρία τής ζωής, τής τιμής 
καί τής περιουσίας συνέστη έν Άθήναις. Όλαι αί δυ- 
ναταϊ εγγυήσεις. Ασφαλίζει κατά νυκτοκλεπτών, νυκτε
ρινών έπιθέσεων, βαλαντιοτόμων, πυρκαϊών καί ναυαγίων. 
Τό συμβούλιον τής ’Εταιρίας σύγκειται άπό αστυνομι
κούς κλητήρας καϊ Βασιλικούς χωροφύλακας. Ή διεύ
θυνσής εις τόν στρατώνα τής χωροφυλακής.

* **
Γ^ΕΟΝ μηχανικόν έργοστάσιον έν Πειραιεΐ κατασκευ

άζει τηλδγριφήμ-οιτοι tJJ; στιγμές, καθώς cartes de 
visile ό la minute. Δύνασαι νά έχης δι’ όλα τά πράγ
ματα τής Ευρώπης ό,τι τηλεγραφήματα καϊ αν θέλης. 
Άρκεΐ νά πή,ς μίαν καϊ μόνην λέξιν καϊ θά έχης τηλεγρα
φήματα καϊ άπό τόν Μικάδο. Ή διεύθυνσις είς τό Κου- 
ρεϊον τό Κάλλος, διευθυνόμενον ύπό τοϋ κ. Σ. Δζιβα- 
νοπούλου.

* *

Ε^ΡΑΦΕΙΟΝ ύπηρετριών εργαζομένων διά τοΰ ήλεκ- 

τρισμοϋ.Δουλευτάδισαι, 'ΙΙΧιθ*βχ<έ/·α<, *Μ>θ66θ./?^τεο<.
Η διεύθυνσις παρά τφ κ. ΙΙύρλα.

* *

Ι’,ΝΑΣ βουλευτής διαθέσιμος, μή άνήκων έπί τοΰ πα

ρόντος εις ούδέν κόμμα, δυνάμενος νά χρησιμεύση καί ώς 
εραστής μεγάλης περιωπής Κυριών, ιδίως Λαίδηδων, κά
τοχος όλης τής μουσική; τοΰ Μανδζάρου, δίδων καϊ μα-
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θήματα κιθάρας κάτω άπό τά παράθυρα, ζητεί θέσιν. 
Ή διεύθυνσις παρά τώ κ. Σταμούλη.

’’Εκαμε καί κάτι άλ.λο είς τήν εξηγητικήν του Έκθε— 
σιν ό κ. Ζιράρ’ όμιλεϊ περί ιδιαιτέρας σκάλας pour la 
laute soci<£t<? (διά τήν υψηλήν κοινωνίαν) όπως μή παρε- 
νοχλήται άπό τήν παλγανθρωπϊά.

Ξεύρετε κύριε Ζιράρ, ποια είναι παρ’ ήμϊν ή 
κοινωνία · Ή κοινωνία τών μαγκών οΐτινες άναβαίνουν 
ολο στά ψηλά, είς τό υπερώον, έπί τών τοίχων, είς τά 
δένδρα.

Καί ξεύρετε άκόμη ποιοι είναι οί παλιάνθρωποί μας ;
Οί 7,εγόμενοι μεγά-lot μας, εξαιρέσει τοΰ φιλτάτου 

Βερβέρη, οστις είναι Πα.ίράνθρωπος τοΰ λαοΰ.

Μεθ’ ολα ταΰτα είμεθα ύπέρ τοΰ ποιητικωτάτου σχε
δίου του καί κατά τοΰ πεζοτάτου τοΰ κ. Τσίλερ.

Ό Ζιράρ ένόησε καί τόν ούρανόν μας καί τά νεΰρά 
μας· ό Τσίλερ μόλις ένόησε τό ρωμαίϊκό μας.

Αϊ Άθήναι δέν θέλουν γοτθικούς όγκους, ώς τό Βερο
λΐνον· θέλουμε πράγματα πεταχτά, ώς τό θέατρον τοΰ 
κ. Ζιράρ. Τά άλλα είναι ιΐιά ηΐταγμα.

Διά τοΰτο καταθυμωμένοι ήκούσαμ.εν ότι πρόκειται είς 
τόν συναγωνισμόν νά μήν άποφασίση ή φιλοκαλία, άλλ* ή 
καταχθόνιος ένέργεια διαφόρου φύσεως καί ούσίας μέσων.

Άχούομεν μάλιστα περί τοΰ κ. Σκαλιστήρη όστις πά
σχει άπό Τσι.ΐρίτιδα.

Ό κ. Σκαλιστήρη; είναι πολύ φιλόδοξος νά θέλη νά 
μάς έπιβάλη τάς κρίσεις τοΰ έντερικοΰ του σωλήνος.

ΙΐΕΟΝ ΝΙΙΠΤΑΓΩΓΕΙΟΝ διδασκαλία κατά τήν Jt 
.Ιαχαοτριανίγν μέθοδον τό μάθημα. τής γυμναστικής ει; 
βαθμόν τελειότατον μέ ολίγα μαθήματα τά μικρά δέν 
διακρίνονται άπό μεγάλας κυρίας. ΓΤ διεύθυνσις εις τόν 
Ιδρυτήν κύριον Καλλιγάν.

* ♦
♦

Πωλογντα, ,: χ περικεφαλαία έκ τενεκέ, τοΰ Με

γάλου Ναπολέοντος, έ»α Κιουλάφι τοΰ Προφήτου, και 
ενα κόκκινο βρακί τοΰ "Ρεβεσπιέρρου. Η διεύθυνσις εις τον 
Άραμπή πασσάν, είς τά άνάκτορα Άβδίν.

* *
+

ΕχΑΘΗ έπί τής γραμμής τών μεθορίων μια Γοιίνε 

τσ», χρώματος πρασίνου, πολύ μαλλιαρή καί ζεστή. Ο 
ευρών τήν γουνίτσαν ας τήν φέρη είς τόν κ. Τρικούπην, 
πλατείαν Όμοι-ο/αε, άνωθεν τοΰ Ζαχαροπλαστείου Σό
λωνος καί άμειφθήσεται γενναίως.

Jia, τάς άγγε.Ιΐας.
Κρΐ-Κμΐ.

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Διά νά μή βασκανθή τό κάλλιστον σχέδιον τοΰ κ. Ζι
ράρ, έχει κρεμάσει κατά τήν επικρατούσαν δημώδη περί 
άντιβασκανείας πρόληψιν, ολίγα κρομυδότσεφλα.

Τοιοΰτο είναι ό τίτλος τόν όποιον άπέδωκεν έν τώ 
σχεδίω του :

— Theatre royal ! (Θέατρον Βασιλικόν !)
Βασιλικόν ; Άπό ποΰ ώς ποΰ ; Διά νά βαπτισθή 

θέατρόν τι μέ τό όνομα ιδιώτου τίνος—καί είς τοιαΰτα 
πράγματα ό Βασιλεύς είναι άπλούστατα; ιδιώτης—ή 
πρέπει νά δαπανήση διά τήν έγερσίν του γινόμενος Μαι
κήνας τής μουσικής ή τής δραματικής τέχνης, ή νά τό 
κτίση ό ϊδιοςδιά λογαριασμόν του, προτιθέμενος νά γίνη 
θεατρώνης.

Καί Μαικήνας μέν δέν δύναται νά όνομασθή ό Βασι
λεύς, άφοΰ ό Δήμο; θά 'ξοδεύση καί Οά χρεωθή διά τό 
θέατρον.

Έπίσης καί τήν έργολαβίαν τοΰ θεάτρου, δεν πιστεύο- 
μεν νά τήν άναλάβη ή Α. Μεγαλειότης.

Λοιπόν κατά τί θά είναι βασιλικόν; Διότι ό Δήμος 
θά τώ παραχωρή δωρεάν θεωρεΐον ;

Απαράλλακτα δηλαδή, οπω; είς τά σπήτια μ.ας προ- 
διορίζομεν μίαν κρεβατοκάμαραν διά τούς ξένους.

Πρέπει διά τοΰτο νά χάσωμεν τά δικαιώματα τής 
ιδιοκτησίας μας ;

Ά ! κύριε δημοκράτη Ζιράρ, πόσον ολίγον είσαι δημο
κρατικός !

Όλον τό ΙΤανεπιστήπιον ήρξατο νά αίσθάνηται τήν 
στιβαράν χεϊρα ήτις τό διευθύνει. Ό νέος Πρύτανις δέν 
έννοεϊ νά έλθη καί νά παρέλθή. Άπ’ έναντίας όπισθέν 
του θέλει νά γραφή τό λακωνικόν έκεΐνο : ΙΙλθα, είδα, 
ένίκησα ! Έκεΐ ποΰ έπεκράτει χάος, βαθμηδόν μετά συ
στολής ήρχισε νά είσάγηται τάξις. Οί καθηγηταϊ έν- 
νοοΰν ότι έστιν άρχή ή τά πανθ’ όρά. Οί ύπάλληλοι έ<- 
τελοΰσι μετά ζήλου τό καθήκον των. Τά γραφεία, «ί 
σχολαί, τά παραρτήματα όλα έτακτοποιήθησαν καί έξω- 
ραίσθησαν σπουδαΐαι μεταρρυθμίσεις προμηνύονταί' τό 
φρόνημα τών φοιτητών ήρχισε νά έπιρόωνύεται καί έν 
γένει διά τό πτωχόν Πανεπιστήμιον υποφώσκουν καλαί 
ήμέραι.

Είς τήν Αστυνομίαν έπιτρέπετο έως τώρα χάρις είς 
τήν αναισθησίαν τών Κυβερνήσεων καί τήν γαϊδουριάν τοΰ 
ελληνικού λαοΰ νά στιγματίζη διά τοΰ βούρδουλα, διά 
κλωτσιών, διά ραπισμάτων, διά ξιφουλκήσεων τούς πί
πτοντας είς χεΐρας αυτής αθώους πολίτας.

Έπί τής /.τΛοπαήσ όμως διευθύνσεως τοΰ κ. Κοσονά
κου, είς όλα αύτά προσετέθη καί ό ηθικός στιγματισμός. 
Κοσμητικά έπίθετα κακοηθέστατης φύσεως, σαρκασμοί, 
είρωνίαι, λογοπαίγνια, παρεμβάλλονται ίταμώς με
ταξύ τών γραμμών τοΰ ’Αστυνομικού Δελτίου, ώς Διευ
θυντής έφιππος μεταξύ τών πάγκων θεατρικής παραστά- 
σεως.

Δέν ήρκεσεν ότι τόν Συντάκτην τοΰ Πα-Ιρανθρωηον* 
καταδιωχθέντα πολιτικώς έκ παρεννοήσεως, έκλεισαν έν
τός βουδρουμίσυ, εξ ού τό πρωί έξελθών έλειποθύμησεν 
έντός τοΰ Δωματίου τής Διευθύνσεως, έπρεπε καί νά. 
ύβρισθή έπισήμως έν τώ άστυνομικώ Δελτίο» νέος, όστις

ΜΙΙ ΧΑΝΕΣΑΙ

{χέχρι τοΰδε δι’ έντίμου έργασίας ζή πένης, άν καί ήδύ
νατο δι’ αχρείας εργασίας 'ά εύημερή.

Δέν άποτεινόμεθα διά τοιαΰτα *<>£»·ω>ΎΧ<ί δργια τών αρ
χών, διά τοιαύτας ατιμώρητους έκ μέρους των εξυβρίσει;, 
οδτε είς τήν Κυβέρνησιν, ούτε ε’ς τόν Εισαγγελέα· προ- 
οκαλοΰμεν μόνον τόν φιλελεύθερον συντάκτην τοΰ JiHuoc 
νά παύση μολύνων τάς στήλας του μέ τοιαΰτα άποχω- 
ρήματα έπισήμου ρυπαρογραφίας.

Ώς τώρα ένομίζομεν τούς Γερμανού; μόνους μανιώδεις 
διά τούς τίτλους των ό κ. Κλάδος, μεταξύ άλλων μα- 
νιών του, είναι ώς πρός τοΰτο Γερμανός.

Άντιγράφομεν τόν τίτλον μέ τόν όποιον υπογράφεται 
ώς Έφορος τοΰ Νεκροταφείου.

Κρατήσατε τήν αναπνοήν σας :

• Ό ini τηΰ έργου τής άηονομής Των ηρος τούς νεχρονς 
άγει.Ιομένων νομίμων έφορος»

Γεώργιος I. Κλάδος

ΙΙύραν τήν έποχήν νά καταδιώξουν τούς καθυστεροϋν- 
τας έπιστράτους. Άπάνω σ' τής δουλειαΐς των, άπάνω 
στά σταφύλ’α των, άπάνω σ’ τούς μούστους, άπάνω σ’τήν 
εσοδεία ! Καί μεθυσμένους ίσως ! Όλίγην ύπομονήν, κύ
ριε Τρικούπη .’ θέλετε νά σάς ταράττγ κανείς άπάνω 
<Γ τό τσάϊ σας ;

Ποό τοΰ σχεδίου του κ. Τσίλλερ, είς μαθητής τοΰ πο
λυτεχνείου, περιγραφών έν τόξον διά τών δακτύλων του:

— Αυτό είναι έλεεινόν !
— Γιατί είναι έλεεινόν ; τόν έρωτά εις.
— Διότι είναι ελεεινόν.
— Κ’ έγώ σέ λέγω ποΰ είναι περίφημον. Καί τώρα 

ρώτησέ με γιατί, νά σοΰ πώ : διότι είναι περίφημον.

Επταετής παϊς παρουσιάζεται είς τό Δημαρχείο·/.
— Κύριε, θέλω νά ’δώ τό σχέδιον.
— Άρχιτέκτων είσαι; τόν έρωτά μειδιών εις μεγάλος.
— ’Όχι, άλλά Οά γίνω.

ΤΙ ΝΕΑ;

Ίί νέα, κύριοί μου ; . . . ά! τίποτα ώς τώρα- 
πό ζήτημα έλύθη καί πάει ’στό καλό, 
τό Έβνιχόν -ό OveOjxa. μαλλόνει μέ τήν "ίίρα, 
χαί μάς χαλούν μέ άρθρα σπουδαία τό μυαλό.
"Δς φαγωθούν, άς γράφγ καθένας ο,τι θέλει,
γςά Α1ν·ύμ.χτχ καί "ίΧραις καθόλου δέν μάς μέλλει.

Ζ

Τί νέα, κύριοί μου : ά ! τίποτε καινούρια .'
καθείς ευχαριστείται άπό τόν εαυτό του,
καί /όνον εί; τούς Χτύλους άπ’ τήν πολλή του φούρια: 
έπεσ ό Κοσσονάχος άπό τό άλογό του.
Άλλά καλά νά πάθγ κι' αύτός ό Άμπουλβάρης, 
τί διάβολο τοϋ ήλθε νά γίνγ καββαλάρης ;

Άφοΰ τόν καββαλάρη δέν έμαθε νά κάνη,
άς λείψγ ή καββάλα κΓ ή τόση ιπποσύνη,
κ’’ άν δέν ’μπορή τούς κλέφτες πεζός νά συλλαμβάνη, 
λυτούς καί έλευθέρους παντοΰ άς τούς άφίνγ.
Είς τό Αέελχίον μόνο κάθε κλεψιά νά ’μπαίνγ, 
καί θάμαστε γιά τοΰτο καθυποχρεωμένοι.

Τί νέα, κύριοί μου; . . . δέν έμαθα κανένα- 
αϊ τρυφεραί μα; φίλαι, Βλογιά καί Διφθεοΐτις, 
τοΰ Άστεως τά ρόδα θερίζουν ολοένα, 
κΓ έφάνη κοντά 'στάλλα κι’ένας μακρύ; κομήτης 
Κί* ό Δήμαρχος ό Πρίγκηψ μέ όλη του τή γνώσι 
δέν ξέρει τί νά κάμη καί πώς νά μάς γλυτώσγ.

Τό φανικύν όξύ του δέν μάς κτυπά ’στή μύτη ; 
γίά κάθε συνδημότη δέν κάνει ο,τι πρέπει ; 
κΓ αύτός ’στό θάνατό μας παθαίνεται καί φρίττει, 
καί δ Θεάς γνωρίζει μέ τί καΰμό μάς βλέπει.
Άλλά τί νά σοΰ κάμγ ; καί πρίγκηψ έάν ήναι, 
'μπορούν χωρίς άρρώστια νά μείνουν αί Άθήναι ;

Αύτοί οί ’Αθηναίοι μεμψίμοιροι είς ολα' 
ζητούν κοντά είς τάλλα κΓ αθάνατοι νά μένουν, 
καί άν κάνεις άφήσγ παληόγερος τά κώλα,
’στή ράχη τών άρχόντων άμέσως ξεθυμαίνουν.
Οί άρχοντες, θαρρούνε, μολύνουν τόν άέρα, 
καί όλες τής αρρώστιες μάς φέρνουν έδώ πέρα.

Τί νέα, κύριοί μου ; . . . ολίγη μόνο βρώμα, 
κΓ έδώ κΓ έκεΐ κάμποσοι νεοσκαμμένοι λάκκοι' 
τί άρωμα 'στή μύτη, τί ηδονή στό στόμα ! 
έγώ θαρρώ κΓ ή λέρα πώς ωφελεί λιγάκι. 
Καθαριότης, πλούτος, σκουπίδια καί Μπουρδούσης, 
ιδού ή αρμονία μεγάλης πρωτευούσης.

Άν λείψγ καί ή βρώμα, γ’ά τί θά λέμε τότε ; 
δέν θά γεννοΰνται πάντα ζητήματα συνόρων* 
πρέπει αύτή νά μένγ, καλοί μου συνδημοται, 
καί μάλιστα γιά τούτη νά δίδετε καί φόρον.
Έσεΐς μονάχα φθάνει νά έχετε νά λέτε, 
κΓ ελεύθερη έκείνη έμπρός σας άς κυλιέται.

eouria.-

«-ΟΗ
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ίΙ Α8ΗΝΑΙ—ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΞΕΝΟΥ.
ήτο φώς, άλλά καί τό σκότος δέν ήτο σκότος. Ητο άλη
θές σκιόφως. Παραμπρός ένετείνοντο γοργαί είς τόν ού
ρανόν αί συγκεχυμέναι σκιαί τών λόφων καί ξηρολόφω» 
τής Αττικής. Είναι άληθώς αύτή ή Αττική ; Αύτή εί
ναι. Άλλά κοιμάται, σιωπά, ησυχάζει, ήοεμεΐ. Τήν κί- 
νησιν αύτής θά ίόω τήν πρωίαν. Άλ.λως τε τό πράγμα 
δεν ήτο καί τόσω κατεπεϊγον. "Ημην τόσον βεβαρυμένος 
άπό κινήσεις καί συγκινήσεις τοϋ άτμοπλοίου. ΙΙράς τό 
παρόν ηύχαριστούμην έκ τής ηρεμίας. ’Ολίγος άνεμος 
καί αύρα νυκτερινή, ομαλή,γλυκεία, χλιαρά έθώπευε τή» 
παρειάν μου. Καλόν σημεΐον καί ό άνεμος έόώ είναι 
γλυκύς· καί δ άνεμος θωπεύει. Άλλ’ έλησμόνησα δτι ό 
Βορράς ήτο συγγενής τών Αθηναίων καί αύτός φαίνεται 
κάμνει τάς τιμάς τών ύποδοχών έκ μέρους τών ζουμπά- 
πάρων του πρός τούς άφικνουμ.ένους ξένους. Τήν επιού
σαν έμαθον οτι ύπήρχε και πύργος τού Αιόλου καί δτι ή 
κυριωτέρα όδός τών Αθηνών ήτο ή τοϋ Αιόλου, είς τή» 
όποίαν άερίζονται οί Αθηναίοι καί έμπνέονται καί δια- 
πνέονται, άλλ' αύτό ήτο τήν έπιοϋσαν. Τήν έπιοϋσαν εί
δα καί έθαύμασα πολλά πράγματα, τό δέ περιεργότερο» 
μ’ έφαίνετο οτι έβλεπα τόν έαυτόν μου ούχί καθ’ ύπνον, 
ούχί έν οπτασία, άλλ’άπό κεφαλή; μέχρι ποδών καί τα- 
νάπαλιν εί; τάς ’Αθήνας.Άλλά καί πάλιν επαναλαμβάνω 
αύτό ήτο τήν έπιοϋσαν.

Α'.
Mo>t; ποό ολίγου ’ήλθον είς ’Αθήνας καί εχω, καθώς 

ολοι οί νεωστί φθάνοντες είς μίαν πόλιν, έντυπώσεις. Τί 
νά κάμω τάς εντυπώσεις ταύτας ; Έν πρώτοις δέν ή
ξεύρω πόθεν ν’ αρχίσω. Γνωστόν δτι πάσα άρχή δύσκο
λος. Λοιπόν διά ν' άποφύγω τήν δυσκολίαν άρχιζω χωρίς 
άρχήν. ’Επειδή ομω; καί άρχή τό ήμισυ τοϋ παντός, 
λοιπόν κάμνω τήν άρχήν καί έχετε τό ήμισυ. Ιδού τώρα 
καί τό άλλο ήμισυ τών έντυπώσεών ριου.

ΙΙτο νύκτα, μεσάνυκτα, ό’τε κατεπλεύσαμεν είς τόν 
Πειραιά. Δέν ήξεύρω διατί τά έκ Κωνσταντινουπόλεως 
ατμόπλοια έντρέπονται νά φθανωσίν ήμέραν είς τόν Πει
ραιά. τΗτο λοιπόν νύζ, άλλά νύξ όμολογουμένως ώραία, 
μ,ολονότι έγώ θά έπροτιμ-οϋσα μίαν κόρην ώραίαν καί 
νύκτα έστω καί άσχημον. Άπεβιβασθην είς τόν Πειραιά, 
άλλά δέν ήζευρα τόν δρόμον, τόν ήξευρεν δμως ό άμαξάς 
άντί 5 κ' εξήντα. Ώ ! πόσα γνωρίζει τις άντί χρημά
των ! άβρόχοις ποσί ταξειδεύει διά θαλάσσης, σκοτεινά 
ευρίσκει τόν δρόμον τών 'Αθηνών καί λέγουν αί κακαϊ 
γλώσσαι, ευρίσκει πολλάκις καί τόν δρόμον τής καρδίας 
τών γυναικών. Ό άμαξηλάτης μου, καλός άνθρωπος, 
καλή καρδιά, καλός χαρακτήρ καί πρό πάντων καλός 
άμαξηλάτης, συνέδεσε μετ’ έμοΰ εύθύς άρίστας σχέσεις. 
’Εάν ήξευρεν ό άνθρωπος οτι δέν θά έλάμβανε τάς 5 κ’ 
εξήντα, ώ ! τότε τά πράγμα Οά ήλλασσεν, άλλ’ ήξευρε 
βεβαίως δτι θά τάς λάβη, καί έν τή πεποιθήσει ταύτη 
μοί προσέφερε λίαν άδελφικώς καί σχεδόν συναδελφικώς 
νά πιούμε μία Τόν ευχαρίστησα έγκαρδίως. Δέν ειχον 
έλθει διά τοϋτο εί; ’Αθήνας όπως κερασθώ άπό τόν άαα- 
ξάν μου είς τήν πρώτην. Ούχ ήττον έθεώρησα τοϋτο κα
λόν οιωνόν. ’Ακόμη δέν ήλθον είπα καί ήρχισαν τά κε
ράσματα. Έδώ οί άνθρωποι θά ήναι πολύ φιλόξενοι. Ώ ! 
θεέ μου τί Οά πάθω άμα ξημερώση. Θά μέ κεράσουν 
δλοι, θά μέ μεθύσουν, θά γείνω σκνίπα, θά παρακυλι- 
σθώ είς τούς δρόμους. Άλλά στάσου’ άρά γε μεθούν έδώ 
οί άνθρωποι ; Βεβαίως, είπα’ άφοϋ κερνούν, άοα πίνουν, 
καί άφοϋ πίνουν, άρα καί μεθούν. Και άφοϋ μεθύσω τί 
θά γείνω ; Οά πέσω, θά ξαπλωθώ σ’ τούς δρόμους. 
Θά μέ συλλάβουν οί χωροφύλακες. Ώ Θεέ μου ! καί τί 
χωροφύλακες ! Τρώγουν άνθρώπους. Τό λέγει τό Μ ί) Χά
νεσαι. Τό άνέγνωσα τόσαις φοραίς έν Κωνσταντινουπό- 
λει. Καί ήρχισα νά τρέμω. Άλλά . . . . ώ ! άνέπνευσα’ 
έσώθην’ έσκέφθην δτι καί οί χωροφύλακες, δσον τρομ.ε- 
ροί καί άν ήναι διά τούς άλλους, άλλ’ έγώ είμαι ξένος, 
καί δι' έμέ θά φανούν φιλόξενοι, θά μέ οδηγήσουν είς 
τήν αστυνομίαν Καί ό άστυνόμος ; Βεβαίως καί αύτός 
θά ήναι φιλόξενος καί θά μέ φιλοξενήση. Φιλοξενία εί; 
τήν αστυνομίαν. Άλλά δέν βλάπτει, άρκεϊ μόνον νά φι- 
λοξενήταί τις.

Ούτω ησύχασα τήν συνείδησιν μου. Έρριψα έν βλέμ.- 
μα έζω τής άμάξης. Τί όρίζων ! έλησμόνησα δτι ήτο νύ
χτα. Οί αστέρες έλαμπον είς τόν ούρανόν. Τό φώ; δέν

Έν τώ μεταξύ τουτω πόσα πράγματα συνέβησαν, δη
λαδή δέν συνέβησαν, άλλά διήλθον διά τού νοός μο» 
—έμαθα δμως δτι έδώ είς τά; Αθήνας πρέπει νά λέγη 
τις ό νούς τού νού μου, άλλως κινδυνεύει νά έκληφθή ώς 
ήμιάγριος λέγων τού νοός μου—λοιπόν τού νοϋ μου καί 
οχι τού νοός μου. Έάν τά ήμίση έλεγα,θά έκινδύνευα νά 
θεωρηθώ μισέλλην, έγώ οστις δέν είμαι ούτε κάν φιλέλ- 
λην, άλλ’ άπλώς Έλλην καί μάλιστα έκ τών ομογενών, 
καθώς διεβεβαίωσε καί μία έφημερίς, κάλλιστα βεβαίως 
διατεθειμένη πρός έμέ, άναγγείλασα τήν άφιξίν μου διά 
νά είδοπο'ήση φαίνεται τούς άνδρας Αθηναίους δτι κά
ποιος είναι μεταξύ των τόν όποιον χρεωστούν νά τόν φι
λοξενήσουν, φιλοφροσύνη Νούμερο 2, ύστερον άπό τό 
πρώτο Νούμερο τού άμαξα μ.ου.

Άλλά άφίνω ταύτην τήν παρέκβασιν διά τής όποιας 
ένδέχεται νά θεωρηθώ δτι καί έγώ αύτός άφ’ εαυτού μου 
συνιστώμαι είς τό δημόσιον καί έπανέρχομαι ταχέοις βή- 
μασι είς τάς έντυπώσεις μου και είς έκεϊνα τά όποϊα 
συνέβησαν άλλά δέν συνέβησαν. Είπον λοιπόν καί έπα- 
ναλέγω έγώ, δτι έάν τά ήμίση έλεγα, θά έκινδύ- 
νευα νά θεωρηθώ μισέλλην. Αφήνω λοιπά τά ήμίση, καί 
πάλιν άφήνω τό έν τέταρτον καί λέγω μόνον τά τέταρ
τον. Μέ τοϋτο μόνον, μέγα κακόν δέν γίνεται’ καί έγώ 
απαλλάσσομαι τής κατηγορίας καί σείς τοϋ κόπου τού 
νά μέ κατηγορήσετε.

Ή άμαξα έκάλπαζεν μεταξύ Πειραιώς καί Αθηνών’ 
τούτο πράττουσιν αί άμαξαι συνήθως δταν οί 'ίπποι etvxt 
καλώς θρεμμένοι καί ποτισμένοι άφ’ έσπέρας, καί έγό» 
ένετρύφων είς τήν θέσιν τού κενού διαστήματος, δηλαδή 
ένετρύφων είς τό τίποτε ώ; κεχηναΐος προστεθείς εις 
τό δημόσιον, ώσεί μή ήοκουν τόσοι άλλοι. Ό ουρανός 
τής Αττικής μοί έφαίνετο αργυρούς ή άργυροϋχος, όπως 
συνήθως περιγράφεται, άλλά καί τοσούτον χαμηλός, 
τοσούτον πλησιάζων είς τήν γήν, ούχί έπί κακώ σκοπώ 
βεβαίως, ώστε μού έπήλθον δύω τρεις ίδέαι ταυτοχρό-

νως μία χειρότερα τής άλλης. Ιδέα πρώτη: Ο ουρανός 
τής Αττικής είναι άργυροϋχος, διατί δέν τον έκμεταλ- 
λεύονται ;

’Ιδέα δευτέρα. Αύτή δέ είναι καί ή χειροτέρα καί 
θλιβερότερα. Ό άργυρος ύπάρχει είς τάν ούρανόν. Κα
λώς. Είς τήν γήν λοιπόν τί άρά γε ύπάρχει. Ό χρυσός 
ή τό τίποτε. Καί άν ύπάρχ·/), θά ύπάρχη βεβαίως έν 
τοΐς θυλακίοις. Έσκάλισα λοιπόν τά ίδικά μου καί εύ
ρον τό τίποτε. Έσκέφθην τότε δτι ό χρυσός, δστις κά
που Οά ύπάρχη, θά ύπάρχη βέβαια είς τά θυλάκια τών 
άλλων άλλά δέν μοί έπιτρέπεται νά εξετάζω είς τά θυ
λάκια τών άλλων και έμεινα τοιουτοτρόπως, μέ μεγά
λην μου λύπην, άνευ συμπεράσματος.

’Ιδέα τρίτη; Ό ούρανός είπον μοι έφάνη χαμηλός, 
άλλά τόσον χαμ,ηλός, ώστε μέ μίαν κλίμακα ήμπορούσε 
ν’ άναβή κάνεις καί νά καταβή άν ήθελεν. Άν είχομεν 
λοιπόν τήν κλίμακα τοϋ Ιακώβ’ άλλ’ αύτή δυστυχώς 
δέν άνευρέθη ύπό τών αρχαιολόγων, μολονότι είναι άπο- 
δεδειγμένον δτι ό άνθρωπος τήν είδεν είς τόν ύπνον του 
καί τόσοι άγγελοι άνέβησαν καί κατέβησαν καί μερικοί 
μάλιστα κατέβησαν καί έμειναν, μολονότι έχασαν τά 
πτερά των καί έξεφύτρωσαν είς άλλο μέρος τοϋ σώματος 
ύπό άλλην μορφήν, καί πρός άλλην χρήσιν. Τώρα εξηγώ 
καί πώς οί γίγαντες έβαλαν τήν Όσσαν έπι τού Πη- 
λίου καί ήθελαν νά άναβώσιν είς τόν ούρανόν. Ητο τό
σον χαμηλά ό ούρανός έόώ. Άλλ' οί εύλογημένοι—μο
λονότι δέν είχον παπάδες τότε νά τούς εύλογήσουν, άντί 
νά κάθηνται νά κάμνουν κλίμακας διά νά άναβώσιν είς 
τόν ούρανόν, δέν άράδιαζαν μερικά βουνά είς τά μεθόρια 
μέ μίαν έπιγραφήν σημειόνουσαν τά σύνορα γίά νά μήν 
έχωμεν μεθοριακά ζητήματα ; Καί άν αύτοί δέν ήξευ 
ραν γράμματα διά νά γράψουν τήν έπιγραφήν, ήμπο- 
ροϋσαν νά βάλουν κανένα δάσκαλον νά γράψη: »Τάδ’ εστι 
μωμέϊχο χ ί.ίάτε νά τό στρώσωμζ» και είς τό άντί- 
γραφον μέρος ·Τάδ' έστι Τονρχιά χ' ας μη μάς σχοτί- 
ζουνε,» καί έτσι θά έγλυτώνωμε μίά γίά πάντα άπό 
τά μεθοριακά ζητήματα καί θά ένασχολούμεθα ήσυχοι 
ώς τίμιοι άνθρωποι είς τήν άπόλαυσιν τών παραστάσεων 
Δέ Κάστρου, τό ρετσινάτο καί τό χάφτε-μυίγες.

Άλλά φαντασθήτε πόσον χαμηλά κατέβηκα. Άπό τον 
ούρανόν είς τήν γήν καί άπό τούς γίγαντας εί; τήν μυί- 
γαν. θεέ μου ! άπό τά ύψηλότερα είς τά χαμηλότερα 
καί άπό τά μεγαλείτερα είς τά μικρότατα. Είναι άλη
θές δτι καί τήν μυίγαν ό θεός τήν έπλασε—τώρα δέν 
είναι άκριβώς ώρισμένη ή ήμέρα καί ή ώρα ποϋ τήν έ- 
πλασεν, άλλ’ έγώ βεβαίως δέν είμαι ύποχρεωμένος νά 
ένασχολοϋμαι μέ ταϊς μυΐαις. Έδώ κάν καί κάν πλά
σματα θεού δέν λαμβάνει τις ύπ’ δψιν, οχι τήν μυίαν, 
μολονότι ήμπορούσε κανείς νά σημειόνη έκ τών έφημε
ρίδων τάς άφίξεις καί άναχωρήσει; των. Άλλά μυίαν 
είπα’ ένθυμεΐσθε σείς τούτο ; Ύπήρχε καί τις βασιλεύς 
δστις ένησχολεΐτο νά συλλαμβάνη μυίαις’ δ Δομιτιανός 
■νομίζω. Νά λοιπόν ένας βασιλεύς ρωμαίος—πού θά πή 
ρωμηός,—ό'στις εύρεν ένασχόλησιν. ΙΙίάνε μ,υίγες καί 
άφινε τούς άλλους άς βουρλίζωνται.

Αβδηρίτης.

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ!.

.-Γ------------,________ _____Γ— Χ0[χψη _ -----------

Κάτω τής είκόνος σημειούται τό έπιμύθιον:
— Τί ώραία μοιρασιά Οά γίνη, άν θελήση νά κάμη 

καλήν άρχήν ή ’Αγγλία.

Εύφυεστάτην γελοιογραφίαν εχει τό Κ.ΐαδόερα,δάτς 
τοϋ Βερολίνου:

Είς ταχυδακτυλουργός παριστάνει τήν ’Αγγλίαν. Διά
φοροι περί αύτόν θεαταί, ό Βίσμαρκ, ό Χαμίτ, ό Δεκλέρ, 
ό Καλνόκυ, ό Μαντσίνης.

Ό ταχυδακτυλουργός—ό Αζόν Μπούλ— τό φράκο 
του κρατεί είς τό χέρι μίαν πυραμίδα, έπί τής βάσεως 
τής οποίας άναγινώσκει τις τήν λέξιν; Αίγυπτος.

Οΐ θεαταί παρατηρούν άσκαρδαμυκτεί τάς χεΐράς του.
/Αζόν Μπούλ. Παρατηρήσατε, κύριοι’ προσκαλώ 

οίονδήποτε νά κυττάξη άν έχω τίποτε άλλο στήν τσέπην 
μου, παρά Ίνδίαις^ Γιβμα.ίτάμ^ ΜάΛτα καί μιά βούκα 
Ζου.έού. Βλέπετε αύτήν τήν πυραμίδα. Όσω νά πώ 
• gv, δύο, τρία», ή πυραμίς θά χαθή άπό τό χέρι μοι»
καί θά βρεθή αίφνης μές' στήν τσέπη μου...........Άλλ’ άν
έξακολουθήτε νά μέ βλέπετε τόσον αδιάκριτα, δέν θά 
μπορέσω νά κάμω τίποτα.

Είς το αύτό φύλλον, έν δένδρον τών Χρυστογεννων είς 
σχήμα πυραμίδος.

Έπί τοϋ δένδρου διάφορα δώρα κρεμασμένα καθώς συ- 
νειθίζουν οί δυτικοί νά τό στολίζουν τήν παραμονήν τών 
Χριστουγέννων.

Τά κοσμήματα αύτά, ώραΐαι χρυσαί σφαΐραι, φέρουν
Af/jy-ny- ΓΙ/ιππ nnnr Κηήτη. 'Γ vnc. ΙΪΜΓτία,. AfQ,i)0V.O

ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ.

"Ήρξαντο άποστέλλοντες είς τό Γραφεΐον ήμών βιβλία 
πρός σύστασιν μικρών βιβλιοθηκών έν ταΐς κυριωτέραις 
φυλακαΐς τού Κράτους. Πρώτην καλήν άρχήν έκαμεν ό 
καλός μας γείτων, ό διευθυντής τής Νέας Έγημερίδος 
κ. ’Ιωάννη; Καμπούρογλους. Έμάθομεν οτι προπαρασκευά- 
ζονται καλαϊ άποστολαί ύφ’ όλων τών δημοσιογραφικών 
γραφείων, πρωταγωνιστούντων πάντοτε έν τοιούτοις κοι
νωνικοί; σκοποΐς, ύπό τών Καταστημάτων τών κυρίων 
Εκδοτών, ύπό τών ’Εφόρων τών Δημοσίων Βιβλιοθηκών, 
καί ποό πάντων, πρό πάντων ύπό τών φιλόκαλων Δε
σποινών Αθηνών, διαθετουσών τόσην δύναμην δωρητικήνί,

Άρχόμεθα τής δημοσιεύσεως τών άποστολέων. 
α' αελτιον.

‘Ο χ. ’Ιωάννης Καμπούρογλους Τόμους 
(Άποοτολή Α'.

Ox. Ζιο/ς.
*0 χ. ‘Ρίζοι Το*νχ5ς.
Τό Γραφείο» τοΟ «Μή Χάνεσαι».
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Π ΑΓΓΛΙΙΑΙΓΪ1ΙΤΙΑΚΗ ΣΪΝΘΙΙΚΠ.
*0 ΒοΛταΐρος τών Παρισίων τής 12]24 Σεπτεμβρίου 

άναγγέλλει τήν ύπαρξιν μυστικής συνθήκη; μεταξύ τοϋ 
Άντιβασιλέως τής Αίγύπτου και τής ’Αγγλίας.

Διατείνεται οτι ή συνθήκη ύπεγρα'οη τήν 3J15 τρέ
χοντος.

Άντικείμενον τής συνθήκης είναι ή διοογάνωσις τής 
ΓΙροστασίας τής Μεγάλης Βρεττανίας έπί τής Αίγύπτου.

Αναγράφει δέ ώς κυριωτέρους ορούς τούς έξής:
Ό Άντιβασιλεύς διατηρεί καθαρώς ονομαστικήν ε

ξουσίαν.
Οί ύπουογοί καί οϊ ανώτεροι ύπάλληλοι Οά διορίζων- 

-ται πράγματι ύπο τής ’Αγγλίας.
Άγγλικός στρατός Οά καταλάβη τήν ’Αλεξάνδρειαν, 

•τήν Δαμιέτσην, τήν Ίσμαηλίαν καί τό Σουέζ.
Μία μεραρχία θά μένη έν Καίρω προστατεύουσα τόν 

Ιίεδίβην.
’Εάν τά άνωτέρω τοϋ ΒοΛταίρου έπιβεβαιωθώσιν, α

ληθής αιχμάλωτος τής Αγγλίας δεν Οά είναι ό Άραβής, 
άλλ’ ό Άντιβασιλεύς.

*
* *

Κατά τήν αυτήν έφημερίδα, πάσαι αί ένέργειαι τής 
άγγλικής διπλωματίας έν Κωνσταντινουπόλει συγκεν- 
τροϋνται είς τούτο, δπως έπιτύχωσιν έκ μέρους τοϋ Σουλ
τάνου τήν συνομολόγησιν συνθήκης δυνάμει τής όποίας 
ή Τουρκία νά παραχώρηση είς τήν Αγγλίαν ολην τήν 
Αίγυπτον άντί τοϋ έτησίου ποσού 320,000, λιρών στερ
λινών πληοωθησομένου κατά τριμηνίαν.

Εύδαίμων Σουλτάνος ! Όλο τέτοιαις μεγάλαι βούκες 
τοΰρχονται!

Ο τ»---------

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΈξεοόΟη καί ό 5Ε’. Τόμος τής έν Κωνσταντινουπόλει 

εκδιδομένης ♦•εατριχής Ι(ιδλιο6ή«ης ύπό τού κ. 
Γ. Λ Ξανθοπούλου. Περιέχει εί; 195 μεγάλα; διστή- 
λους σελίδας τέσσαρα δράματα καί μίαν κωμωδίαν;

A ! Tor Ταχνδακτν.ίονργόν.
Β ! Tor Ji/jhor τής Ένετίας.
Γ ! Τόα ζ/ό>· Καϊσαρα τον baf.uv.
Δ ! Τι/r Γα.Ιάτειαν.
Ε! Τ//ι· Κακήν 'Ώγαζ.
Καί τί δράματα ; Είναι συγκεντρωμένα μυθιστόρημα 

τα. Μέ αυτό θέλουμε νά πούμε οτι μέ τήν θεαεμι- 
αή>· Βιβλιοθήκην δύναταί τις νά διέλθη τάς πληκτικω- 
τέρας ώρας, ν’ ά.πασχολήση τάς όχληροτέρας νύκτας.

Άλλ’ ή θεατρική Βιβλιοθήκη επιδιώκει καί φιλολογι 
αάν σκοπόν. Άναπληροΐ μίαν άνάγκην, ήτις πρό πολλοΰ 
λειτουργεί είς δλα τά έθνη.

Λεύρετε είς ποιον αύξοντα άριθμόν τόμων εύρίσκονται 
αί τοιαΰται Βιβλιοθήκαι έν Γερμανία ; ’Ίσως είς τόν 
|AUPtOaX0v Σ

Μέχρι το"ύδε έκυκλοφόρουν παρ’ ήμΐν, πλήν ολίγων 
κλασικών μεταφράσεων, τερατώδεις μεταγλωττίσεις τών 
■προϊόντων τής ξένης φιλολογίας. Πολλάκις αγράμματοι

ήθοποιοί κατειργάζοντο αυτά τά σφάγια, τά όποϊα έπει
τα μελανόφυρτα μάς παρουσίαζον άπό τής σκηνής.

Άλλ’ ό Διευθυντής τής θεατρικής Βιβλιοθήκης, εϊς 
έκ τών δεινοτέρων γαλλιστών, μέχρι δέ σχολαστικό- 
τητος άκριβολόγος έν τή έλληνικη, παραλαμβάνει έν τή 
Βιβλιοθήκη του τά κάλλιστα τών έργων, τού ίδίου δέ 
κάλλισται μεταφράσεις μέ τήν διακρίνουσαν αύτόν κυ
ριολεξίαν έδημοσιεύθησαν έξ δραμάτων.

Έν γένει ή θεατρική Βιβλιοθήκη, ής έκαστος τόμος, 
μετά τόση; φιλοκαλίας, άνευ ούδενός τυπογραφικού 
σφάλματος, καί μετά χρονομετρικής άκριβείας έκδιδό- 
μενος, περιέχει έξ έπτά δράματα — έκ τών Οελκτικωτέ- 
ων — πωλείται τόσον έφθινά, περίπου 4 φράγκα, 
έον νά κυκλοφορή καί έν Έλλάδι, τοϋ Διευθυντοΰ κ. 

Ξανθοπούλου εργαζομένου άχρι τούδε μετά θαυμαστής 
άφιλοκερδείας,καί έκ τών ιδίων καταβάλλοντος, δι’ δλον
τόν Έλληνικόν κόσμον.

Άς μή γίνουμε καθ δλα ’Ιταλία, οπού ο,τι βιβλίον έκ- 
διδετ αι εί; τήν Νεάπολιν δέν περνά είς τήν Φλωρεντίαν. 
Ήμεϊς δέν χωριζόμεθα είς βοοείους καί είς νοτίους, άλλά 
μόνον εί; ελευθέρους καί υποδούλους, τών τελευταίων δέ 
ή έργασία πρέπει νά είναι προσφιλεστέρα εΐς ήμάς.

Πιστεύομεν έντός ολίγου νά έχωσι τά έν Άθήνάις Βι
βλιοπωλεία Τόμους τής θεατρικής Βιβλιοθήκης’ έως τότε, 
οί Οέλοντες άς άπευθύνωνται είς τό Γραφεΐόν μας.

ΚΑΡαΜΕΛΑΙΣ.
Εν τή δικαστηρίω :
Ό Πρόεδρος Και τόν είδες ποΰ τό πήρε τό ρωλόγι ; 
Ό μάρτνς. Τί λόγος, τόν είδα δταν τύφερνε έπ* ιιύ- 

?ο^ώρω /
★

Πρόεδρος. Κατηγορήθη; άλλοτε ;
Χωρικός. Δέν ξεύρω !

Έν τώ στρατώνι, κατά τήν ώραν τής θεωρίας : 
Έ.ταίιωρατικός. Καί τί πρέπει νά κάνη ό στρατιώ

τη: δταν κάθεται;
Νεοσύλλεκτος. Νά σηκόνεται, κύριε, ύπαξιωματικέ, 

δταν περνά ό άνώτερός του.

Σκέψις πενταετούς κορασιού :
— Μαμά, έγώ σάν πανδρευθώ, δεν Οά βγάζω παιδιά 

σάν/κ’ έσένα.
(Ίστοριχώτατον.}

’Ιατρός πλούτισα; έκ τής επιστήμη; του περιεργάζε
σαι μετά φίλου τό Νεκροταφεϊον.

Ό φίλος δεικνύων τάς πλάκας τώ λέγει :·'
— Έ ! πόσοι άπό δώ μέσα, γιατρέ, σού χρωστάνε 

τήν θέσι τους ;
Καί ό Ιατρός μεθ’ έτοιμότητο; :
— Και είς πόσου; κ’ έγώ χρεωστώ τήν ’δική μου;

Βλέπουσα έπαΐτις οδηγεί τό άόμματον ήμισύ της.
•— Βοήθειαν, χριστιανοί .’

Άπό ένα παράθυρο τούς ρίπτεται μία πεντάρα.Ή γυναίκα σκαλίζει, σκαλίζει, δέν μπορεί νά τήν ?ή.
"Οπότε ό άόμματος σύζυγος χάνων τήν υπομονήν του : 
— Νά, βρέ ζώο, δέν βλέπεις, κοντά σ’ τό πόδι σου

ει ναι.

θέλετε νά μάθετε έν έκ τών άρθρων τής διαθήκης τή; 
Άδελίνας Πάττη ;

Έπί τού τάφου τη; διατάσσει νά ύπάρχη πάντοτε 
ένας κλωβός γεμάτος αηδόνια.

Ήμεϊς οΐτινες τήν ήκούσαμεν, εύρίσκομεν τόσον δί
καιον τόν πόθον της !

Δέν θά έπέλθη ούτω πω; κάμμία διακοπή είς τόν λά
ρυγγά της. ι

Έν Παρισίοις υπηρέτη; καφενείου κατέπιεν εσχάτως ό 
δυστυχής ένα κουταλάκι.

Φυλάργυρος, άκούσας τό συμβάν, έρωτά:
— "Ητανε ασημένιο ;

Ή οικογένεια Ξ πρόκειται νά κάμη τήν έπαύριον τα- 
ξεΐδι είς τήν 1’δοα.

Ή μικρά των Σοφίαι μόλις επταετής,τό βράδυ πού θά 
πάει νά κοιμηθή καί κάμνει τήν προσευχή της, προσθέ
τει εκτάκτως καί τό έξής:

—’Αντίο, θεούλη μου, αύριο σ’ άφίνουμε, Οά πάμε 
σ’ τήν ‘Ύδρα!

Είς τόν κ. Ξ. ύπεσχέθησαν νύμφην τήν όποίαν δέν έ
δωσαν:

Μίαν ήμέραν συναντά τόν πρώην επίδοξον πενθερόν
του καί κατακόκκινος έκ θυμού:

— Ώραϊα ! τού λέγει, δίδεις τόν λόγον σου είς έμένα
κ* έπειτα τήν κόρη σου τήν δίδεις είς τον Λ Ώραϊα !

— Τί νά σέ κάνω φίλε μου· είς έσένα έδωκα τόν λό
γον μου’ είς έκεΐνον τήν κόρην μου- έτσι Ικανοποίησα' 
καί τούς δύο ! Τί νά κάνω ;

---------  Ο -»■-------------------

ΑΝΤαΠΟΚΡΙΣΙΣ.

Τώ;ω είς Πάτρας. Έχάθη ή πρώτη επιστολή σα; κ’ 
έλησμονήθη ή ύπογραφή της. ’Ιδού διατί.

ΊΙ δεεύθυνσες.

ΣΧΟΛΗ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
(Έν τώ Χτρατεωτεχώ Ίπποδρομίω).

Ό κ. Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, οστις άπό 
πέρυσι διοργάνωσε πρώτος Σχολήν ‘Ιππασία; καί απέδωσε 
τόσους καλούς καρπού; εν όλιγοχρονίω διαστήματι, 
εγγυμνάσας πολλούς καλούς νέους, διοργάνωσεν έφέτος 
τήν Σχολήν του έπί εύρυτέρων βάσεων, αύξησα; τόν

άριθμόν τών ΐππων του καί υποσχόμενος ν* άνταποκριθη 
καθ’ ολα είς τάς προσδοκίας τών μαθητών του.

Συγχρόνως ό κ. Πυλοχρονόπουλος προσδιώοισεν Ιδιαι
τέρας εν τώ ίπποδρομίω ώρα;

ΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 
ΕΙΧ ΤΑΪ ΚΡΡΙΑΪ

ΊΙ Αιβύβυνοίς του

διά πλείονας λεπτομέρειας παραπλεύρως τής οΐχέαις. Κορδέλα, ό’που και επιγραφής τή Σχολής οδηγεί.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΐΟΝ

ΝΕΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
(Όδός Έραοϋ καϊ I! ουλής, έπϊ τής γωνίας, πλησίον 

τής Πλατείας Συντάγματος).

Η Ν ΕΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ είναι τά
^παλαιόν πασίγνωστον Ξενοδοχεΐον ΑΙΓΥΠΤΟΣ έπί τής 
Όδοΰ Σταδίου.

Διευθυντής είναι ό έκ τών διευθυντών τή; Αίγύπτου 
κ. Λύσανδρος "Ροβολόπουλος, ό άγαπητός τής Μεγάλης, 
πελατείας τής Αεγύπτου.

Η ΝΕΑ ΑΊΓΥΠΤΟΣ
έχει έπίπλωσιν ολως καινουργή, δωμάτια εύρύχωρα, ά
ριστα διεσκευασμένα, είναι είς τό κέντρον τής αθηναϊ
κής κινήσεως, παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος, μέ πε- 
ριποιητικώτατον διευθυντήν, καλλίστην υπηρεσίαν καί έν 
,γένει ύπόσχεται τήν πλέον άνετον καί εύάρεστον διημέ- 
ρευσιν είς τούς πελάτας αύτής, είτε μόνους, είτε καί οί— 
κογενειακώς. Λοιπόν

ΕΙΣ ΤΗΝ

ΝΕΑΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
Μεγάλη οινοποιία

Α ΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Εκτακτος
Εφθηνία

Λευχού οίνου φιάλη λεπτ. GO.
Μέλχνος οίνου φιάλη λεπτ. GO.

(Κεντριχά Καταστήματα χαί υποκαταστήματα.
1 εν Άθήνάις χαί Ιίειραιεϊ).
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Διά νυκτερινά; έκόρομά; και παρέα; το ! ΓΑΛΛΟΣ,
ρΙ'γλ/ινηυ νηι ΤΓ.ιτηυ ν^υτοινηυ i’ll-......si____________  __ ι ?

5 κάτοχος καί
έξοχικόν και όμω; τοσον κεντρικόν Αής ελληνικής, δέχεται εις πολύ συγζαταβατ.χάς 

τιμάς νά δίδη μαθήματα γαλλικής. ΔιεύΟυνσις, Ξε- 
νοοοχεΐον Σύν ταγμα, άπέναναι τοϋ Πανεπιστη
μίου.

ZYMAEjON ΚΟΣΤΗ ΛΑΜΠΡΟΥ(εις τό Κολωνάκι).
Λεκάνη ιδιαίτερα δωμάτια!—Φωτοχυσία 5β7· — , . -

Ciioi-nol Σ—Μπίρα τής Κιέννης παγωμένη ΣΣ Σ Γ~^'
Έγχωρία, βεεν έξικη; κατασκευή»,παγωμένη!! ^_jlIlEl 1 ΑΙ παΐς 11—13 ετών δπως υπηρέτη 
*Ολοι οε μεζέδες πρόσφατοι! ! ! ! Ιειζ οικίαν. Ή οιεύΟυνσις είς τό Γραφεΐον μας.

Άπό τής αύριον άρχεται τών εργασιών του έπι τή, όοοϋ ΈρμοΟ, ύπ’ άριθ. 190 
και απέναντι τοΰ ύπουργείου των ’Εκκλησιαστικών

ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
ΤΏΝ ΚΥΡΙΩΝ

APTEMU ΤΊΡΙΑΛίΤΑ«Ι»ϊ*Λ.Λ.Ο1· καί IIΑΛΆΓΙΧΙΤΙΙ ΠΑΛΑΓΙΩΤΟΠΟΙ’ΛΟΓ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΑΣ,
Γοΰστο παρισινό—Τιμαί συγκαταδατικαί—Μεγάλη περιποίησις.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΟΓ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. 

ΕΞΕΑΟΘΙΙΣΑΝ ΑΡΤΙ

Χριστοδούλου Λουκά σχολάρχου Θηβών
Συντακτικόν τής ελληνική» γλώσσης πρός χρήσιν τών ελληνικών σχολείων έγκεκριμένον ύπό τοΰ ύπουρ

γείου είχδοσις τρίτη μετά πολλών βελτιώσεων καί μεταρρυθμίσεων 8ον σελ. 111 δρ. 1,65.
Κατάλογος τών 'Ανωμάλων ρημάτων καί ονομάτων κυρίως τών ’Αττικών πεζολόγων πρός χρήσιν 

σών ελληνικών σχολείων καί τών γυμνάσιων έκδοσις δεύτερα 8ον σελ. 194 δρ. 2,80.

Τοώ αύτοϋ συντακτικόν τής ελληνικής γλώσσης πρός χρήσιν τών γυμνασίων έγκεκριμένον ύπό τοΰ ύπουρ
γείου έκδοσις γ'. 8ον σελ. 2<1 δρ. 2,80.

Κοοοιιηλά Δ. Α. Κακή ώρα κωμφδία έκδοσις εκλεκτή 1 δον σελ. 47 δρ. 2,30.
Κατσελιδου Γ. Επίτομος ιστορία τής οθωμανικής αυτοκρατορίας άδεια τοΰ αύτοκρ. οθωμανικού υ

πουργείου τής δημοσίας έκπαιδεύσεως καί ΰπό τής πατριαρχική; κεντρική; εκπαιδευτικής επιτροπής έγκριθεϊσα πρός 
χρήσιν τών σχολείων 16ον σελ. 122 δρ. 1,70.

Μαροοδή Κ. Ί. Άλφαδητάριον κατά νέαν μέθοδον, έκδοσις ένατη διεσκευασμένη κα*. πλήρης εικόνων 
τεϋχ. Δ'. 1 Gov σελ. 80 λ. 30. Τεύχος δεύτερον 1 6ον σελ. 65 λ. 25.

Σπαθάρη Α. ΧτοιχεΓα τριγωνομετρίας ευθυγραμμίσου και Σφαιρικής έκδοσις δευτέρα έπηυξημένη καί 
βεβελτιωμένη πρός χρήσιν τών γυμνασίων 8ον σελ...................

ΊΙμερουεϊκται τοΰ έτους Ιβ*·3 είς 4 σχήματα.
Κίροφητικόν Ήμερολόγιον τοΰ έτους Ι&ΗΪΙ ύπό τοΰ διασήμου αστρονόμου Καζαμία. Έτος τεσσαρα

κοστόν πεμπτον 16ον σελ . . . λ. 25.
Σακελλαροπούλου. ΙΙερί τοΰ ίδωτικοΰ βίου τών Ρωμαίων ε’κ τοΰ γερμανικού 8ον σελ. 123 δρ. 1,15.
Glasson Στοιχεία τοΰ άστικοΰ καί δημοσίου Γαλλικού δικαίου κατά τάς σχέσεις αυτοΰ πρός τό 

φυσικόν δίκαιον και τήν πολιτικήν οικονομίαν σύγγραμμα βοαβευθεν ύπό τή; Άκαδημείας τών ήθικοπολιτικών έπι- 
βτημών ύπό Ε. Glasson καθηγητοΰ έν τή Νομική Σχολή τών Παρισίων, τή άδειοι δέ τοΰ συγγραφέως μεταρρασθεν 
ύπό Π. Σ. Φωτιάδου διδχκτοοος τής έν Αθήναις Νομικής σχολής 8ον σελ. ιθ 752. Τιμάται δρ. ν. 10.

Λυκούργου λόγος κατά Αεωκράτους σχολιασθεΐς πρό; χρήσιν τών γυμνασίων ύπό Γ. Ν. Σωτηρίου 16ο* 
«λ. ιά. 93. Τιμάται δρ. ν. 1.10 (παλαιών 1.25).*

Ήλιοπούλου Α. δοκίμιο» πεοί τή; 'Ακρίδας 1882 16ον σελ. 90. Τιμάται δρ. ν. 1 (παλ. 1.15).

Μάλτου A. Ν. Συλλογή διρώνων, τριρώνων κωΐ τετράφωνων ασμάτων, πρός χρήσιν τών ελληνικών σχολείων καί 
γυμνασίων, Μέρ. Α'. 1881 8ον σελ. 64. Τιμάται δρ. ν. 2.75.

Στοιχειώδες Άλφαδητάριον τής Γ'αλλςζής γλώσσης ύπό Σ. Δ. Β. έκδοσις νέα βεβελτιωμένη καί έπηυ» 
ζημένη 16ο» σελ. 152, Τιμάται δρ. ». 0,80 (παλ. 0,90).


