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Β. Γαβριηλίδης μευηυντικ

—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, οαοχ 9IOYSHN, Άριθ. 4, απέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά τνιν Πλατείαν Συντάγματος.—

. ΣΥΝΟΡΑ.

θαρρώ’πώς μ.περδευΟήκανε τά σύνορά μας πάλι, 
κινούνται γίά τή Λάρισσα μέ βία οί στρατοί* 
τά πήραμε, λέν μερικοί, φωνάζουν άλλοι,
κί’ έγώ θαρρώ ’στά σύνοοα πώς τρέχει κάτι τί.
Τήν μϊά φορά τά δίνουνε, τήν άλλη δέν τά δίνουν . . .
τά σύνορα τοΰ έθνους μας ιστορικά Οά μείνουν.
t

Βρέ Τοΰρκοι, μή μας βάλλετε καί πάλι σέ μ.πελάδες, 
άφήατέ μας γιά τό Θεό σέ λίγη ήσυχία, 
μή ’στά καλά καθούμενα γυρεύετε καυγάδες, 

άς έλθη κί’ εις τό έθνος μας μϊά ’μέρα εύτυχία.
Τί διάβολο ! τρεχάματα καί φούριες κάθε χρόνο ; 
χωρίς πολέμους νάχουμε καρδίόχτυπο καί πόνο j

Βρέ μάτια μου, βρέ τζόγια μου, βρέ κύριε Σουλτάνε, 
δείξου γενναίος μϊά φορά και κάμε τόν Ιππότη* 
παραίτησε τά μέρη μας στό διάβολο νά πάνε, 
και μήν παιδεύης άδικα τόν πρέσβυ Κουντουρίώτ·/).
ΙΙές του καϋμένε, καθαρά, τά δίνεις, δέν τά δίνεις ; 
ο’ αμφιβολία σκοτεινή γιατί νά τόν άφίνη ς;

Δός τα νά πάν ’στό διάβολο, αγαπητέ Χαμίτη,
•κανίκία σου, ποδάρια σου καί χέρια σου φιλώ" 
ώ ! μή τά δώρα σου ξυνά μάς βγάλης άπ τή μύτη 
καί άφησε τά νέα μας σημεία μέ καλό.
Γίατί νά φαίνεσαι κακός ; γίατί νά μάς πειράζης ;. 
γίατί μέ τά τερτίπια σου τήν πίστι μας νά βγάζης :

Έλα, Σουλτάνε, άνοιξε τά σεβαστά σου χείλη 
καί πές ’στόν Κουντουριώτη μας δυό λόγια καθαρά* 
εμείς μέ σέ Οά γίνουμε καί σύμμαχοι καί φίλοι, 
κί’ οί Τοΰρκοι σου κι’ οί Έλληνες Οά ζοΰνε μϊά χαρά. 
Δέν ξέρεις πόσας έχουμε γίά σένα διαθέσεις, 
καί δμως σύ μάς περγελάς μέ κούφίαις υποσχέσεις.

Καί σοΰ βαστάει ή ψυχή μί<* φοΰχτα χώμα 
τούς φίλους, τούς συμμάχους σου,τούς γίγαντας νά χάσης, 
νά μή κοιμάσαι ήσυχος ’στό μαλακό σου στρώμα 
καί νά κυττάζης γύρω σου φωτίαϊς κί* επαναστάσεις;
Δέν πρέπει νά δυσάρεστης τούς Έλληνας καθόλου, 
γΐατ’ είναι τετραπέρατοι καί κάλτσαις τοΰ διαβόλου.



ΜΗ X Α Ν Ε Σ AI
ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Μ έ τήν Ελλάδα ή Τουρκία δέν πρέπει νκ μαλλώνη- 
γϊά κύτταξε τρυγύρω βου πώς στέκονται οί Σλάβοι, 
κί’ άν σπίθα μίά άνάψουνε οί ' Ελληνες καί μόνη 
ολος ό κόσμος 'στή στιγμή ’σάν φώσφορο άνάβει. 
Σκέψου, καί πές ’στον πρέσβυ μας με γελασμένη μούρη ί 
•πάρτα καί σύρε ’στό καλό, μωρέ τσιφούτ-Γκίαούρη.

θθ1Μ*ίβ.

---------------- ·ΙΟΙ>» ---------------

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

Έκ τού Καζαμία τοΰ ΚορομηΛά τοϋ ί885 μεταφέρο- 
μεν τό λίαν εύφυώς γεγραμμένον προφητολόγιον τών 
Τεσσάρων ώρών τοΰ Έτους. Ύπό έποψιν πνεύματος είνε 
μικρά έκ γύψου άγαλματάκια ώς αί Τέσσαρες Ωραι τοΰ 
Θορουάλδεν. Μέ μιάν ρουφιξίάν Οά διέλθητε ολον τό 
1883. Θά ϊδητε οτι Οά καλοπεράσητε τά νέον έτος.

Όταν ή χωροφυλακή δέν είναι αίμοβόρος, είναι τότε 
ύπέρ τό δέον ερωτική.

Άλλά καί ό έρως της είναι βιαιοπραγία.
Άλλως δέν Οά ήτο έρως χωροφυλακής.
Τά άνωτέρω έγράφησαν έκ στενοχώριας, έως ού προ- 

παοαοκευκσΟήτε είς τό άκουσμα δτι έν Καλάμαις, ώς 
γράφουσιν ήμΐν έκεΐθεν, έν τή συνοικία Φωτ ιά, έξχετές] 
κορασιού, εν ω εκαυητο κ επαιζεν το εσπέρας, ανηρ- 
πάγη ύπό αναμμένου ΰπενωμοτάρχου καί όδηγηθέν είς 
τόπον ολίγον άπέχοντα τής πόλεως,πρόωρα έμολύνΟη ύπό 
τής ερωτικής μανίας τού άπαγωγέως του.

Οί γονείς έταράχΟησαν μάτην άνεζήτουν τό τέκνον 
των το ένόμισαν χαμένο. Ότε βλέπουσι τόν φύλακα 
τής τάξεως καί ήσυχίας έπιστρέφοντα δίκην νεονύμφου 
μετά τού παιδιού.

"Εντρομον τό άθώον πλάσμα επεσεν είς τάς άγκάλας 
τών γονέων του καί μετά 7.υγμών διηγήθη ο,τι είχε νά 
διηγηθή.

Καί τώρα, όπως γράφει ζωηρότατα ό έκ Καλαμών 
‘ανταποκριτής μας, >/ χωροφυΛαχή καταγίνεται θραστη- 
ρίως πρός σύΛΛηψιν τοΰ τέχνου της.

Είς έκ τών βουλευτών ’Ηλείας άνεκοίνωσε τώ Έπάρ- 
χω οτι ό έκεΐ υπομοίραρχος έλαβε 10,000 φράγκα διά 
νά άπολύη φυγοδίκους.

Ό Έπαρχος ήνάγκασε τόν ύπομοίραρχβν νά καταγ- 
γείλη τόν Βουλευτήν έπί συκοφαντία.

Έκ τών άνακρίσεων άναμένεται ή νά έχωμεν ένα πε- 
ριπλέον ύπομοίραρχον πρός άπόδειξιν τής έντελούς πα
ραλυσίας τού σώματος ή τέταρτον Βουλευτήν ύπό κατα- 
δίωξιν πρός άπόδειξιν τής παραλυσίας τού άλλου σώμα
τος.

Ή Εταιρία τών Ίπποσιδηροδρόμων πρέπει νά όμολο- 
γήση δτι τουλάχιστον τάς Κυριακάς καταντά ένοχλητι- 
κωτάτη είς τά κέντρα τού περιπάτου, ιδία δέ τήν Πλα
τείαν Συντάγματος. ‘Η Πλατεία αύτή—τό γνωρίζει ή 
Εταιρία, ονομάζεται κατ* ευφημισμόν τοιαύτη, καί οτι 
)ιά τόν πληθυσμόν τών ’Αθηνών δέν διαφέρει- πολύ άπό 
τήν περίφημη πΛατεϊαν ροϋγαν τών Ζακυνθινών, όδού 
στενοτέρας τού ήμίσεως τής Όίοΰ Έρμοΰ. "Ας φαντασθή 
λοιπόν, τί γίνεται αύτό τό Κατάστενον, αύτύς ό χερ
σαίος Βόσπορος, δταν χώνεται καί ή Εταιρία μέ τάς 
βωδοαμάξας συρομένας ύπό τριών 'ίππων, ξεχειλιζόντων 
έκ τής σιδηράς γραμμής ένθεν καί ένθεν καί σχεδόν γι- 
γνομένων καί αύτών περιπατητών καί έργολάβων !

Τό ρωμαίϊκο σάν νά παρίσταται είς διανομ.ήν βρα
βείων.

Εχομεν προβιβασμούς προξενικούς, προβιβασμούς δι
καστικούς, καί προβιβασμούς στρατιωτικούς.

Οί προμηθευταί γαλονίων, φράκων, στρατιωτικών πί
λων, τρικαντώ καί σπαθιδίων άς χαίρωνται.

Τώρα έννοώ τόν άθάνατόν μου Λαμπίκην ένώ δταν 
τόν πρωτογνώρισα, τόν έξελάμβανα ολίγον παράφρονα, 
διότι, δεικνύων με πρωθυπουργούς, ύπουργούς, πρέσβεις, 
στρατάρχας, μού έλεγε :

— Τούς βλέπεις, έγώ τούς έβγαλα δλους αύτούς αν
θρώπους !

Ενόει νά εί'πη δτι αύτός τούς έκοψε καί τούς έραψε 
τής βελάδαις τής παρουσιάσεως διά τό νέον των άξίωμα.

Άλλ* άφού μέχρι τοΰδε ούδείς ύπάρχει λόγος προβι
βασμού, άκόμη καί απονομής θέσεων, ούτε διά τούς 
στρατιωτικούς, ούτε διά τούς δικαστικούς, ούτε διά τούς 
προξενικούς, διατί νά μή λέγωμεν :

— Ο δεϊνα ράπτης έκαμε οκτώ γενικούς προξένους.'
— Ό δείνα πιλοπώλης έπροβίβασε δεκαπέντε συνταγ- 

ματάοχας.
— Ό δεϊνα οπλοποιός διώρισέ είκοσι ύποπροξένους, 

χέ σπαθάκια άπό χέρι σιντεφένιο ;

Όπου ‘/Η Ίαλέμου κκί Ι/ιουο Μπέλλου, έκεΐ καί δέκα 
Σύλλογοι ήνιοι, έλλήνιοι, Πανελλήνιοι. Διά τούτο πριν 
μάς τόν .αναγγείλουν τόν νέον έν Παρισίοις . σύλλογον, 
ήμεΐς τόν έγνωρίζομεν, είχομεν μάθει τήν έκεΐ μετάβα- 
σιν τών δύο φιλτάτων φίλων μας, τούς όποιους προτρέ
πομεν νά συστήσουν καί άλλους συλλόγους, διότι είς καί 
μόνος είναι δυσανάλογος πρός τήν γνωστήν δραστηριό
τητα καί γονιμότητα τώϋ δύο περί τά τοιαύτα. Άν νο
μίζουν δτι θά έχουν έλλειψιν άπό γενικούς γραμματείς, 
τοΐς στέλλομεν άπ’ έδώ omball6 τόν κ. Μιχαήλ Λάμπρον.

Αίφνίδιαι σκέψεις καί παρομοιώσεις μας περί διευθυν—ι 
τών τής άστυνομίας.

Ή τιμίμ αύτή οικοδέσποινα παθαίνει καί μέ τούς 
διευθυντάς τής άστυνομίας ο,τι παθαίνει καί μέ τής δού-? 
,λές της.

Άν μπορεί νά εύχαριστηθή άπό δούλα, μπορεί νά 
μείνη ευχαριστημένη καί άπό διευθυντάς.

Οταν ή δούλα δέν είναι τεμπέλα, θά είναι κλέφτρα 
Όταν δέν είναι κλέφτρα, θά έχη άγαπητικούς.
‘Όταν δέν έχη άγαπητικούς, θά είναι βρώμα.
Όταν δέν είναι βρώμα, θά τρώγη παραπολύ.
Όταν δέν τρώγη πολύ, θά ήνε παλαβή.
Όταν δέν είνε παλαβή, θά είνε ντιπ κουτή.
"Ετσι καί οί διευθυνταί, περί ών θά συμπίπτουν πάν

τοτε αί εξής κρίσεις :
— Καλά, δέν σού λέω, άλλά τό παραξυλόνει στης 

γυναίκες.
— Γιά δραστήριος είνε, άλλά . . . κλέφτης.
— Τίμιος, τί νά τού κάμης, μά . . . . τεμπέλης.'
— “Εζυπνος, οσω θέλεις, μά τί νά τόν κάμης πού 

ριουράαρεύεται σ’ δλα.
— ’Εχει θέλησι, βρέ άδελφέ, θέλει τό καλό, τίμιος 

είνε, άλλά .... ολίγον σκαρτάδος.
‘Η τελευταία κρίσις φαίνεται έπεκράτησεν έν τή κοι

νή γνώμη διά τόν νΰν Διευθυντήν τής άστυνομίας.
Είναι ό έφευρετής τών ραπισμάτων, τού αστυνομικού 

Δελτίου καί τής Καβάλας.
Αύτά φθάνουν.

Έάν έπρόκειτο νά είσαχθούν αί ζωνταναί εικόνες, τά 
tableaux vivants καί εΐς τήν Βουλήν, ιδού τί θά έγίνετο 
μεταξύ ά’λλων είς τήν πρώτην συνεδρίασιν τής προσεχούς 
συνόδου, οτε θά ήνοίγετο ή πολιτική συζήτησις.

Ό κύριος Τρικούπης Οά έπαρουσιάζετο είς τήν Βουλήν 
μέ ενα κοντογούνι έπί τής ρεδιγκότας του.

Καί ό Κουμουνδοΰρος θ’ άνέβαινε τό βήμα γυμνός 
κατά τάς μεθορίους τού σώματος χώρας.

Ό ένας θά διεβεβαίου ούτω δτι εχομεν τήν Γουνί- 
πσαν.

Καί ό άλλος οτι τά σύνορά μας είναι γυμνά.

ΑΒΔΗΡΙΤΙΣΜΟΙ.

Μωρέ φιλοδοξία τής Έφημεριδος !
Νά ήτο, λέγει, κώνωπας, καί νά παρηκολούθει τόν 

πρωθυπουργόν παντού, νά μή τόν άφήνη ήσυχον. Φαντα- 
σθήτε τόν Κορομηλάν κώνωπα. Νά πηγαίνη είς τό ύ
πουργεΐον ό Τρικούπης, καί αύτός μαζή. Είς τό τραπέζι, 
καί αύτός. Είς τήν κλίνην καί αύτός. Καί άκόμη τίς οίδε 
πού Οά τόν παρακολουθή Ήξεύρετε δτι ό Τρικούπης ώς 
πρωθυπουργός πηγαίνει είς πολλά μ.έρη. Άλλά καί ώς 
άνθρωπος εΐς οχι ολίγα. Θά πηγαίνη αρά γε είς όλα καί 
ό κούνουπας Κορομηλάς μαζή του ; Ή είς μερικά θά τόν 
άφήση μόνον ;

Ή Γουνίτσα λέγουν μερικές έφημερίδες είναι μία θύ- 
ρα τήν όποίαν ή κυβέρνησις αφήνει άνοικτήν είς τήν 
μεθόριον.

Λοιπόν έμπρός, Κύριε Τρικούπη, κλείσε τήν θύραν.' 
Καί ύστερον άφού κλείσης τήν θύραν, λογαριαζόμεθα καί 
διά τά παράθυρα τών μεθορίων.

Τπό τού κ. Καβαδία εύρέθησαν είς τάς έν Έπιδαύρω 
άνασκαφάς τρία άγάλματα άκέφαλα. ’Ίσως οί άνθρωποι 
τους οποίους παριστάνουσιν αύτά τ’ άγάλματα δέν είχον 
κεφάλι. Τί παράξενον .' Μήπως καί σήμερον δέν είναι 
τόσοι τών όποιων, άν γείνωσι τ’ άγάλματα, πρέπει νά 
γείνωσι χωρίς κεφαλήν ;

ΚΑΡΑΜΕΛΑΙΣ.

Είς εξετάσεις γυμνασίου :
Καθηγητής. Τί διαφορά ύπάρχει μεταξύ τού Λόγιος 

καί Λογικός ;
Μαθητής Διαφορά ; . . . Νά κατά τί διαφέρουν. Όλοι 

οί άνθρωποι είνε λόγιοι- λογικός δέν είναι κανένας.

Ή ανεψιά τοΰ Άγαθοπούλου έγέννησεν, . . . άλλά τό 
παιδί είνε τέρας, έχει δύο κεφαλάς.

Ό Άγαθόπουλος ζητεί νά παρηγορήση τήν άνεψιάν ί
— Δέν συλλογίζεσαι καϋμένη πώς μπορούσε νά γεννη

θή μέ περισσότεραις κεφαλαΐς ή καί νά μήν έχη καμ
μίαν ;

Ή κυρία Άγαθοπούλου έπισκέπτεται φίλην της, τής 
όποίας ό υίός άνεχώρησε προχθές είς Γαλλίαν.

Ο καιρός είναι τρικυμιώδης καί ή μήτηρ άνησυχεΐ διά 
τό ταξεΐδι τού υιού της.

Ή Άγαθοπούλαϋνα θέλουσα νά τήν παρηγορήση :
Τί κάθεσθε, κυρία, καί χολοσκάνετε ό υίός σας ξεύ-

ρει κολύμπι ! !

ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΕΝ ΦΥΛΑΚΗι.

Β' ΑΕΛΤΙΟΧ.

Γραφτόν “‘Ess!»;» Τόμον; Ιθ
η · φνΧϊάδιΛ 100

Γ. Ν. Φιλάριτος δ’.Ίηγόρο; τόμον; 10
Π. Π. Βατιλειάϊη; άνδνπισσιστή; τοδ σιζικοΟ ώμον; 15



4 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ Μ Η ΧΑΝΕΣΑΙ

ΕΞ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.
(ΤΟΪ ΕΙΔΙΚΟΥ MAS ΑΝΤΛΠΟΚΡΙΤΟΪ).

Γνωρίζεις τήν Αίγυπτον ;
Γνωρίζεις τήν χώραν τοΰ Νείλου, τήν άπέραντον ώς 

έπικόν ποίημα τοΰ Άντωνιάδου καί ώς αυτό επίπεδον, 
έν γ μάταν θ’ άνεζήτει; έν όρος, όπως έν τφ Κατσαν- 
τώνη μίαν Ιδέαν ; „

Γνωρίζεις τουλάχιστον τάς Αιγύπτιας ;
Counais—tu...
ces brunes Fellahs ilont la mamelle antique 
Est d un bronze charnu qui perce une (unique ?

Γνωρίζεις έπί τέλους τήν ’Αλεξάνδρειαν, τήν Σεβα
στήν, την ’Ιουλίαν, την Κλαυδίαν, την Διομητιανήν, 
την Άλεξυντηρίαν ’Αλεξάνδρειαν, την verticam omnium ακολουθεί την φαντασίαν μου, καί άν εύρη; ό’τι βχί- 
civitatum ? |νεις πεζός, καταράσθητι τόν ’Άραβην, οστις έμπλήσας

Δέν την γνωρίζεις καϊ θέλεις νά σέ συστήσω. Ήτοί- τγιν πόλιν ερειπίων κατέστησεν αύτήν άβατον εί; ίππους, 
μ,ασες ήδη τό γλυκύτερον σου μειδίαμα, καϊ έφερες τήν &μάξας και Πηγάσους. 
χεϊρα εις τόν πίλον.

Ακούε λοιπόν. , θέλει Στέφανος ό Βυζάντιος, ή τών 70, ώς ισχυρίζεται ό
Έκαθήμεθκ ποτέ τρεις είς τήν αύτήν τράπεζαν τοΰ Πλούταρχος, έκτίσθη περί τό 335 π. χ. ύπό τοΰ Δεινο-

τούς πίλους.—Δέν γνωρίζεσθε ; έξηκολούθησεν ό συνι- σύχασαν δέ οί μάντεις τόν ταραχθέντα ’Αλέξανδρον έρ- 
στών. Αΐ δέν πειράζει. Καί έγερθεϊς μάς έγκατέλιπεν. 1 μη^εύσαντες, οτι θά γίνη ή πόλις τροφός τοΰ κόσμου,

Το ανέκδοτον τοΰτο ενθυμείσαι βεβαίως, διότι σύ θέ μάθης τέλος πολλά κάϊ διάφορα, όπως άπήντα ποτέ 
ήσο ό εις εκείνος. , 'στερεοτύπως φίλος μου φοιτητής έρωτώμενος ποιον τό

Και τώρα ή οκνηρία μου, ma blonde paressc, ώς λέγει άντικείμενον τοΰ κληρονομικού καί ποιον τοΰ οίκογε- 
ά Ballville, μοί ψιθυρίζει νά σ’ εκδικηθώ καί νά σέ άφίσω νειακοΰ δικαίου.
ικέ τον πίλον ανά χεΐρας στεοών ουτω τό d/ό Χάπσαι 1 "λ . ■< » »»-. τ . % ,ρΛ ’’ > ν-1"" ·'-■ / I Αν τώρα αγνοείς οτι απο του Αλεςανδρου μετέβη

ζύγων καϊ έραστών, τήν έκτρέφουσαν καλλονάς καϊ κα- 
κούργους, την γεννώσαν λίρας καϊ «οριακά», τήν άνευ-ί^Ος

αραγράφη τήν άρχαίαν ιστορίαν—τοΰτο ούδείς νό- 
ιμωρεΐ—ώστε γενόμενος πράκτωρ τοΰ Ilavas παρε- 

ώ είωθότως καϊ τήνφημησασαν τον Ροσσην, άλλά καί τόν Δημητοολόπουλον,1 ά^όυσίως καϊ παοέγραψεν έαυτώ
τον Σαλδίνην, αλλά καί τόν Βούλγαρην, τήν θαυμά-!σύγχοονον. 
σασαν ες ίσου τά ποιήματα τοΰ Παράσχου καϊ τούς
στίχους τοΰ Ταβουλάρη, τήν πόλιν τοΰ βάμβακος καϊ 
τών γεννημάτων, τών χαμσινίων καί τής ύγρασίας, τών 
ζυθοπωλείων καϊ τοΰ χασϊς, τών Βαρβερίνων καϊ τών 
Καλαορεζων, τής έλληνικής κάμας καί τοΰ ιταλικού λά
ζου, την πολιν τοΰ λαθραίου έυ,ποοίου καϊ τών ςκαι των φανερών
έρώτων, την μεθύουσαν, έργαζομένην πυρετωδώς, άγρυ-

,δικαζομενην, ταχυδακτυλουργοΰσαν,τήν μχγγα—· 
' Αλεξάνδρειαν, το ονειρον τών νίων καί τή*

πνουσαν 
νεύτριαν 
απελπισίαν ϊών πατέοων.

Ήτο παράδοξος άληθώς γυνή. Ήπλου τούς ρυπαοούς 
πόδας της εις τόν λιμένα, δστις ούδέποτε κατώρθωσε νά 
τούς πλύνη, έρριπτε τήν λυσίκομον κεφαλήν καϊ τούς 
έκατόν βραχίονας άπανταχοΰ καϊ άνύψου ύπερήφανος είς 
την ευρωπαϊκήν συνοικίαν τά μαρμάρινα καϊ ύπερμαζών- 
τα στήθη. Ώμοίαζε κατά τοΰτο τάς φελλάχας, ών το 
κατάστικτου πρόσωπον καϊ τά ρυπαρά άκρα ποοξενοΰσι 
πολλάκις ναυτίαν, άλλά τά στήθος θά ήγόραζες, άν επω
λεΐτο, καϊ Οά έδώρεις, άν τό έδέχετο, είς τήν έρωμένην 
σου.

Έλθέ νά τήν περιέλθωμεν όμοΰ. Ακολουθεί με ή μάλ-

' Ερχεσαι έξ ’Αθηνών. Ενόσω έτι πλέεις, λάβε τό τυ
χόν τομίδιον άρχαίου ή νέου συγγραφέως καί θά μάθης 
οτι ή ’Αλεξάνδρεια, ή πρώτη τών 28 ομωνύμων, ώς

Άνέφερον άνωτέρω τόν Μεχμέτ-Άλήν. Ότε άνέβη έπί 
τοΰ θρόνου ή Αλεξάνδρεια, ήτο σωρός καλυβών. Όπου 
σήμερον ύψοΰνταιμέγαρα, ήπλοΰντο σωροί άμμου ή έθαλ- 
λον λαχανόκηποι, καϊ παρ’ αύτό δέ σχεδόν τά χρηματι-

Μέ δέκα γραμμάς δέν ζωγραφεΐται ή γέννησις μιάς πό
λεως, άλλά δέν εχω σκοπόν νά γίνω μαία καϊ έπειτα; 
καϊ έπί τής "ΟΛΙμας ετι άν άνεχώρησε; θά έφθασες βε
βαίως ένώ έγώ έφλυάρουν.

Έμπρός λοιπόν.

στήριον, δθεν έξέρχεται τώρα φωνών συναυλία, τής σχο
λής' τοΰ Βάγνερ,'εύγενεΐς όνοι έστρεφον μαγγανοπήγα
δα, τονίζοντες άσματα τής αυτής πάντοτε σχολής.

Άλλ’ ό Μεχμέτ Άλής δέν ήτο φιλόπατρις, ώς ό Ά 
ραβης, ούδ’έγνώριζεν ώς αύτός τήν άρχήν τών έθνικο- 
•τήτων, δέν είχε σπουδάσει νομικά, ούδέ τήν περί αύτο- 

θόνων καί έτεροχθόνων θεωρίαν. Ό 'Ρήγας Παλαμήδης 
έν είχε γεννηθή είσέτι. Κατεσκεύασε τήν διώρυγα Μαχ- 

pioudif "πληρών τήν πρώτην τής πόλεως άνάγκην καϊ έ
πειτα άνανεών τοΰ ψαμμητίχου τάς παραδόσεις, καίτοι 
ούδέ τό ονομά του ποτέ άκούσας, ήνοιξε τήν χώραν είς 
τούς Εύρωπαίους, προστατεύσας αύτούς μέχρις άδικίας 
πολλάκις. Καϊ συνέρρευσαν τότε αί δέκα φυλαί τοΰ 
’Ισραήλ άπό πάσης γή; καϊ χώρας καϊ συνηντήθησαν 
εγκληματίαι φεύγοντες τήν καταδίκην πρός χρεωκόπους 
φεύγοντας τήν φυλακήν, ψωριώσαι κάπαι μέ λιγδωμέ
να; ρεδιγκότας, έντιμοι μέ άτιμους, αγαθοί με πονηρούς, 
αύτοχειροτόνητοι νομικοί πρός αύτοδιδάκτους ιατρούς, 
σωρεία δντων ποικίλων, έτεροίων, άλλογλώσσων, άγο 
μενών πάντων ύπό δίψης χρυσοΰ. 'Εκ τοΰ παραδόξου 
αύτοΰ γάμου έγεννήθησαν λίραι, κακουργήματα καϊ ή 
Αλεξάνδρεια.

Ή ήπατίτις, ή δυσεντερία, ή οφθαλμία καϊ τά τόσα 
άλλα νοσήματα, τά καταστήσαντα δυσφήμως ένδοξον τήν 
Αίγυπτον, ώστε αί μ.ητέρες όργιζόμεναι νά καταρώνται 
τά τέκνα των νά ζήσοιτ στό ΜισΙρι^ έτρεχον άληθώς 
είς τού; δρόμους, άλλά μετ’ αύτών συνέτρεχον καϊ λίραι, 
άντιμιασματικόν παραδόξου καί άκαταμαχήτου δυνά
μεως. Καί οί ξένοι συνέρρεον, συνέρρεον, συνέρρεον.

’Ήρχοντο νά κερδίσωσι καί νά φύγωσιν.

* *

Ύπάρχουσι πόλεις μητέρες, ύπάρχουσι πόλεις έρωμέ- 
ναι, ύπάρχουσι τέλος άλλαι όμοιάζουσαι γραίας καϊ δύ
σμορφους συζύγου;, άς νυμφεύεται τις χάριν τής προικός 
έπϊ τή έλπίδι προσεχούς θανάτου. Τοιαύτη ήτο τότε 
τούλάχιστον ή ’Αλεξάνδρεια.

Άλλ' άν ό γάμος είναι ό τάφος, είναι ένίοτε καί κοι- 
τϊς τοΰ έρωτος’ καϊ ή άγάπη έγεννήθη καϊ οί τυχοδιώ- 
κται έγένοντο έμποροι, κτηματίαι, κεφαλαιούχοι, ιατροί, 
δικηγόροι καί έγκατέστησαν όριστικώς. Καϊ σήμερον 
όταν τινες, Ελληνες ιδίως, σοϊ όμιλώσι μετά τόσου πό
νου καϊ στοργής περί Αλεξάνδρειάς, νομίζεις δτι οί προ
πάτορές των είχον άκολουθήσει τόν μέγαν Αλέξανδρον, 
δτι έχυσαν έδώ τό αίμά των, δτι έόώ ύπήρξαν ά·έκαθεν 
οί βωμοί καϊ οί έφέστιοι θεοί τής οικογένειας. Ό Μεχ- 
μέτ-'Αλής δέν ήτο βεβαίως συνταγματικού ήγεμόνος 
πρότυπον, άλλά κατεσκεύασε διώρυγας, άλλ’ ήμέρωσε 
κατά τό δυνατόν τούς άγριους φελλάχους, άλλά διά τοΰ 
Γάλλου Μακώ είσήγαγε τήν καλλιέργειαν τοΰ βάμβακος, 
καϊ ή Αίγυπτος ήτις ούδέν παρήγε τότε, παράγει σήμερον 
■τρία έκατομμύρια στατήρων βάμβακος καί εισπράττει 9 
έκατομμύρια αγγλικών λιρών, άν δέ είς ταΰτα προστε- 
θώσι τά λοιπά έξαγόμενα είδη έχομ.εν τό στρογγυλώτα- 
τον ποσόν τών 15 εκατομμυρίων λιρών, ήτοι 450 έκατ. 
ελληνικών δραχμών.

Κατά μικρόν τό κλίμα καϊ οί άνθρωποι έβελτιώθησαν, 
αί άσθένειαι και τά κακουργήματα έξέλιπον, συνέρρευ
σαν στοιχεία άγαθώτερα, έοημιουργήθη έκ τοΰ πρώτου 
χάους κοινωνία,καί ή Αλεξάνδρεια έφθασεν οπού έφθασεν.

Έπέβης λέμβου καϊ άπεβιβάσθης είς τό τελωνεΐον, 
έθαύμασες τόν λιμένα, άνεμνήσθης τόν Κανάρη, έθραύσθη 
τό κιβώτιόν σου είς τάς χεΐρας δέκα λεμβούχων καϊ ει- 
κοσιν άχθοφόρων, οΐτινες τό διαμφισβητοΰσιν ώς λάφυ- 
ρον, άνεμίχθησαν ύπό τοΰ δεκάρχου τά souvenirs τής 
έρωμένης σου μέ σάς άπλύτους περικνημίδας σου, έσχι
σες τάς περισκελίδας σου διεοχόμενος σωρόν κιβωτίων, 
έκένωσες τό βαλάντιόν καϊ τό ύβρεολόγιον σου είς χεΐ
ρας καϊ κατά κεφαλής τών μυρίων βδελλών τοΰ τελω
νείου, ήφανίσθης, κατεσκοτώθη; καϊ μετενόησες, διότι 
ήκιστα προνοητικά; δέν έφρόντισε; νά γράψης έπι τής 
ράχεώς σου fragile, καί τέλος εύρέθη; έντός τής άμ.άξης. 
Άνέπνευσες.

Είμεθα είς τούς πόδας τής ’Αλεξάνδρειάς. Πλανηθώ- 
μεν έπϊ μικρόν. Δρόμοι στενοί, άκάθαρτοι, άχθοφόροι, 
φορτηγά αμάξια, οίκίαι μέ στέρνα ασύμμετρα, σχεδόν 
φιλούμεναι, δέκα έθνών ναΰται μεθύοντες, ποΰ καϊ ποΰ 
έκεΐ, ύψηλά είς έν παράθυρον,γάστρα βασιλικού, ή οφθαλ
μοί μέλανες έβραίας, έπειτα πάλιν δγκος σαρκός άνή
κων εις Λεβαντίναν, όκέλλαι μέ εισόδους μυστηριώδεις 
δπου κατοικοΰσιν δντα μυστηριωδέστερα, στρατιώται 
Αιγύπτιοι πλέκοντες περιπόδια, στενά, άδιέξοδοι, τρώ- 
γλαι, Κρήτες ήλειμμένοι έλαίφ ώς άθληταί άρχαΐοι, Σύ- 
ριοι κολλυβισταί ή κοσμηματοπώλαι, μορφαί πονηραί, 
βλέμματα άπληστα, γλώσσαι εύστροφοι, παΐδες ήμίγυ- 
μ.νοι, κυλικεία άμφίβολα, φελλάχαι όψοπώλιδες, λυγι- 
ζόμεναι καί σεισοπυγοΰσαι, ψάλλουσαι λιγυρότατα τάς 
όαφανίδας των, φέσια, σαρίκια, τζελεμπίαι, καϊ πάλιν 
φέσια, βλέμματα άποτρόπαια, ψιθυρισμοί ύποπτοι, ώστ,ε 
φέρεις αυτομάτως τήν χεϊρα είς τό θυλάκιον, τυφλό1, 
άλλο·- περιφερόμενοι μέσω τοΰ άδιεξιτήτου λαβιρύνθου, 
δπου ού προσκρούεις είς πάν βήμα, άλλοι συνεσππρωμέ- 
νοι άπό πρωίας μέχρι; εσπέρα; είς τήν αύτήν θέσιν, α
διόρατοι ύπό τό καλύπτον αύτούς νέφος μυιών, έπαι- 
τοΰντες μελωδικώτατα, βαρβερΐνοι θυρωροί προσευχόμε
νοι, Πέρσαι ταπητοπώλαι, φελλάχοι οΐτινες απαθέστα
τα έν μέση όδώ παραβαίνοντες τό δέν ενθυμούμαι ποιον 
άρθρον τοΰ Αίγ. Κωδικός foutem faciunt, καί μά τά 
ρόδα έστιν δτε καϊ moutem, ζυθοπωλεία, δχι, άνθοδέ- 
σμαι ζυθοπωλείων, οπού πωλείται ζύθος και. . . καϊ τά 
λοιπά, βλέμματα λαίμαργα, στάσεις αναιδείς, οφθαλμοί 
ήμίσβεστοι έκ τής άγρυπνίας καί τοΰ νυκτίου εμπορίου, 
άσματα τουρκικά καί βλαχικά, άμάν άμάν, πρόσωπα και 
πράγματα παράδοξα, δυνάμενα ύπό τήν γραφίδα τοΰ 
Dc AiTiicis vi γεννήσοσιν xoct toc otcoix
έγώ άπλώς καί άτελώς άπηρρίθμησα ώ; ίερευ; μνημο- 
νεύων τάς ψυχάς τών προκεκοιμημένων δούλων τοΰ Θεοΰ 
Γοηγορίου, Δημητρίου—ου—ου.

— Άπηύδησες j Μείνωμεν λοιπόν έδώ σήμερον.,
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Κατ’ άρχάς τό έαρ Οά εινε λίαν δροσερόν ένίοτε μέχρι 
•γούνας, άλλά μετ’ ολίγον ό καιρός Οά στρώση κατά την 
κοινήν έκφρασιν καί τότε θά έχωμεν ώραίας έαρινας ήμε- 
ρας. Τά άνθη ένεκα τοΰ βαρέος χειμώνος 0’ άργοπορή- 
σωσιν ολίγον καί μόλις περί τό τέλος τοϋ έαοος Οά έχω
μεν αφθονίαν ρόδων καί γαρυφάλων. Έν τούτοις ή πρω- 
•τομαγιά εφέτος θά έορτασθή μέ πολλήν χαράν. Καί άντί 
τής περυσινής βροχής, τοΰ περυσινοΰ πάγου, θά έχωμεν 
μ.αγιάτικην δροσιάν, μυροβόλον, μοσχοβόλον, ερωτοβό- 
λον. Τά μαγιάτικα ψάρια θά εινε άφθονα. Όπωρικά 
όμως εαρινά δεν θά ύπάρχουν. Πόσοι γάμοι Οά εορτα- 
σθώσι τόν Απρίλιον ! Χαρά θεοΰ. Έπί όλων όμως ανε
ξαιρέτως θά ζητηθώσι διαζύγια μετά παρέλευσιν μηνός. 
Καϊ τών μέν τά διαζύγια θά ζητήσωσιν οί γαμβροί, τών 
δέ αί νύμφαί. Οί λόγοι πολλοί καί ποικίλοι. Έν τού- 
τοις ή πληθύς τών διαζυγίων έν τινι μεγαλοπόλει τής 
Πελοπόννησου εμβάλλει ε’ις φροντίδας την Ίεράν Σύνοδον 
καί την κυβέρνησιν προκαλεΐ είς πολιτικά μέτρα. Αί 
γεννήσεις θά ύπερβώσι τούς θανάτους κατά πολύ. Ή 
ύγεία θά εΐνε πλήρης καΟ’δλον τό έαρ, πλην ελαφρών τι- 
νων κρυολογημάτων ένεκα της άσταθεία; τοΰ κλίματος. 
Αί πανηγύρεις τοΰ Πάσχα θά τελεσΟώσι μέ πολλην με
γαλοπρέπειαν. Δυσάρεστα δμως θά συ/βώσι πολλά κατά 
την λιτανείαν τών επιταφίων, άτινα θά προκαλέσν] ή 
γνωστή τής Ίεράς Συνόδου εγκύκλιος. Έν ’Αθήναις με
γάλη όμάς άνθρώπων επιμένει ύπέρ τής λιτανείας, ώς 
έθος άείποτε. Ή άστυνομία παρακωλύει τάς ένεργείας 
τής όμάδος έν τώ ναώ τής Μητροπόλεως. 'Ρήξεις έν 
άγια Ειρήνη. Καβγάς σωστός έν άγίω Γεωργίω. Φόνοι 
έν Νεαπόλει· Σφαγαί έν Πλάκα. Νεκροί τριάκοντα 
πέντε Ιερείς. Ό λαός μεταβαίνει σύσσωμος παρά τή Ιερά 
Συνόδω. Ό στρατός λαμβάνει μέρος ύπέρ τοΰ λαοΰ έν 
Τοιπόλει. Αί κυείαι λαμβάνουσι μέρος ύπέρ τοΰ λαοΰ 
καί κατά τής Συνόδου έν Βλασσαροΰ. Φαίνεται δμως οτι 
αί διαδόσεις ήσαν ύπερβολικαί καί τά πάντα θά διορθω- 
θώσι. Καλώς το τό νέον ύπουργεΐον τοΰ Γορτυνίου. Κα
λώς το καί καλώς το. Τί ώραΐο πρωταπριλιάτικο. Πό
σον άνησυχεΐ ό κόσμος μέ τήν συνέντευξιν τών αύτοκρα
τόρων. Έπρόκειτο νά γείνη ή στέψις καί άντί ταύτης 
παρουσιάσθη έπείγουσα συνέντευξις έν Καρπαθίοις. Μετά 
τοϋτο λέγεται δτι οί δύο συνομόσαντες κρατοΰσι τόν τρί
τον αιχμάλωτον καϊ κλείουσιν αύτόν έν τινι φρουρίω τής 
Αύστρίας. ‘Η πανηγυρική έξοδος τοΰ ’Αγγλικού στόλου 
έκ τής Μάγχη; έμβάλλει είς κίνδυνον τήν Γερμανικήν 
αύτοκρατορίαν. Ή έπανάστασις τών ’Ινδιών είνε άσή- 
μαντος, έπλάσθη μόνον ύπό τών έχθρών τής Μεγάλης 
Βρεττανίας.Ό Γαμβέττα; δραπετεύει έκ τής Καληδυνίας 
καί κηρύσσεται πρόεδρος τής Δημοκρατίας. Ό Λουδο
βίκος ΙΘ' φεύγει είς Αίγυπτον πρός τάν Κεδίβην. Ή πο· 
λ,ιτική τής Ελλάδος εΐνε άρίστη. Ή κυβέρνησις έογά- 
ίζεται δραστηρίως είς τήν έφαρμογήν διαφόρων νόμων. 
Λ!. εισπράξεις παρέχουσι μεγάλας έλπίδας ώς πρός τό 
έλλειμμα. *Η άπαοίθμησις τών κατοίκων τών νέων έπαρ- 
^ιών γίνεται έν τάξει. Δί πολεμικαΐ προπαρασκευαί γί

νονται μετ’ άκρας ειρήνης, άν καί ό έκ Γόρτυνος βουλευ
τής ζη ΐ συνεχώς πληροφορίας, άλλ.’ ή βουλή τρίς τόν 
άποδοκιμάζει. Τό νέον κόμμα διελύθη εί; τά έξ ών συ— 
νετέθη, διότι είχε καταρτισθή έκ μόνον ύποψηφίων πρω
θυπουργών. Τό ναυτικόν τής Ελλάδος έργάζεται πολΰ 
έν τώ Δουνάβει. Χρηματικόν άφθονον. Οί ναΰλοι είς ϋψω- 
ένεκα τοΰ άποκλεισμοΰ τής Μεσογείου.

ΘΕΡΟΣ

Κατ’ άρχάς τό θέρος θά είνε δροσερόν, όμοιάζον μάλ
λον πρός έαρ. Διά τοϋτο περισσότερα άνθη καί περισσό- 
τεραι δροσεραί νύκτες. Μετά ταΰτα ό’μως έπέρχονται τά· 
κυνικά καύματα ή δέ πολιούχος τών ’Αθηνών θεά Κόνις 
άποφράττει πάσαν άέρος δίοδον. Γενική άσφυξία. Καθη
μερινοί θάνατοι. Ούδεμία γέννησις, ούδείς γάμος; 
“Ισως καϊ ή έπιδημία άναφανή. Οί πλούσιοι δμως έγ— 
κατέλιπον τάς Αθήνας καί έπλήρωσαν τάς θερινά; έπαύ- 
λεις των, άλλοι δέ άνεχώρησαν είς τάς νήσους καί άλ
λοι είς τήν Εσπερίαν. Οί τελευταίοι ούτοι δέν έπανέρ- 
χονται πλέον. Ό νέος δήμαρχος τών Πατρών έχει πολλά 
σχέδια πρός έφαρμογήν,ών κυριώτατον τό κατά τοΰ καύ
σωνας. Έν τούτοις μέ δλον τό καΰμα ή πολιτική δέν ά- 
ναπαύεται, άλλά καί είς τά λουτρά άκόμη δπου δ κό
σμος λούεται καί είς Φάληρον δπου θεατρίζεται εμφα
νίζεται καί ή πολιτική καί λούεται καί θεατρίζεται. Τί 
άκομψος κυρία ! Κάμνει καί μερικαΐς βουτιαί; σάν δελ
φίνι καί ένφ τήν έβλεπες έδώ, άμέσως μετ’ ολίγον τήν 
βλέπεις έκεΐ. Τοιαύτη ή πολιτική. Καί δμως δσα θά 
συμβώσι τό θέρος τοϋτο δέν εΐνε τόσον άξιοσημείωτα, 
διότι δ θάνατος τοΰ πολιτικού έκείνου καταστρέφει δλας 
τά; διανοήσεις τής πολιτικής καί άρχονται νέα σχέδια. 
Ό Ιούνιος θά εχη καί βροχάς τινας, άλλ’ ό ’Ιούλιο; θά 
είνε τρομάρα. Καί τότε θά έλθη τό τηλεγράφημα έκεΐνο, 
δπερ θ’ άναστατώση τήν Ελλάδα. Νέαι έκλογαί άαί 
νέοι συνδυασμοί. "Η Καλαμπάκα θά τό δείξη πάλιν, άλ
λ’ αί λοιπαί έπαρχίαι τήν άποκηρύττουσιν. Έν μέσω δ
λης αύτής τής άνεμοζάλης συνέρχεται καί τό ίατροσυνέ- 
δριον καί τότε τά πράγματα θολοΰνται. Μόνον δέ μία 
νέα παράστασις θά τά ξεθολώση. Τό έμπόριον τών έ
παρχιών είς νέκρωσιν. Οί έμποροι οί ποικίλοι τής Πε- 
λοποννήσου καί τής Στερεά; γίνονται ποιμένες, οί δέ τών 
νήσων ψαράδες. Μεγάλη έλλειψις χρημάτων. Δύο φόνο; 
γίνονται είς Καρύταιναν διά μίαν δεκάραν. Είς Μονεμ
βασίαν έξάπτονται τά πνεύματα είς τό έπακρον ένεκα 
παλαιάς τίνος σφάντζικας εύοεθείσης κατά τύχην πρό 
τοΰ ναού. Έν μέσω δέ δλων τούτων το ύπουργεΐον έρ— 
γάζεται διά τούς συνδυασμούς του μετά πολλοϋ ίδρώτος- 
Είς ΓΙύλον δ κατάλογος τών ύπουργικών ύποψηφίων ξε
σχίζεται. Είς Κεφαλληνίαν γίνεται μεγάλη λιτανεία 
ύπέρ τών Ίακωβάτων. Είς Λάρισσαν οί Τούρκοι ετοιμά
ζονται είς άναχώρησιν. Ούδείς δμως άνέμενε τήν δημο
σιογραφικήν συζήτησιν περί κυνικών καυμάτων. Έκάστη 
έφημερίς άθηναϊκή τρίς έπανέρχεται έπί τοΰ ζητήματος 
γράφουσα έν δλω τρία άρθρα. Ό οέ Λΐω>· καί άφοΰ έπαυσαν 
αί άλλαι πάσαι έξακολουθεΐ καί δημοσιεύει άλλα 10 άρθρα 
πάντα περί τών κυνικών καυμάτων καί τής έπιρροής αύ
τών έπί τοΰ έγκεφάλου τοΰ έλληνος δημοσιογράφου. <ΊΙ 
έντασις, λέγει τοΰ καύσωνος, συμμαζεύει τά. κέντρα τοΰ 
νευρικού συστήματος δπερ έμφανίζει ώς σύντομον πάσαν 
έκφραζομένην διά λόγου ιδέαν. Διά τούτο οί ελληνες δη
μοσιογράφοι εΐνε φλύαροι, διότι άρθρον π. χ. δύο σελί—

δων φαίνεται ώς μία μόνον στήλη.» Τό περιεργότερον 
πάντων εΐνε τό θέαμα μιάς νυκτός κατά τό Ίόνιον πέλα
γος. Νηρηίδες τινές παραπλανηθεΐσαι έκ τής άρχαιότη- 
τος άναφαίνονται γελόεσσαι περί τάς άφρισμένας άκτάς 
τής ’Ιθάκης. Περί τό τέλος τοΰ θέρους γενική νέκρωσις 
καί άπονάρκωσις πάσης άνθρωπίνη; μηχανής. Οί πολιτι 
κοί ραδιούργοι λούονται είς τά λουτρά ξεπλύνοντες τούς 
ρύπους τής ενιαυσίου πανουργίας. Οί βασιλείς διασκεδά- 
ζουσι μηχανώμενοι πολλά περί τών συμποσίων τοΰ θέ
ρους, καϊ οί στρατιωτικοί άποβαλόντες τό κράνος έξα- 
πλόνονται έπί μεντερίων. Μόνον δ στρατηγός είνε είς τήν 
θέσιν του οπερ έμβάλλει είς σπουδαίας άνησυχίας.

φθινοπωρον

Γλυκεία ή άρχή τοΰ Φθινοπώρου. Καιρός ήρεμος καί 
μελαγχολικός. Τά φύλλα τών δένδρων άρχονται νά κι
τρινίζουν, οί καεποϊ ώριμάσαντες συλλέγονται καί αί 
σταφυλαί στοιβάζονται έν τώ ληνώ. Ό οίνος προμηνύε- 
ται άφθονος. Ό έλαιόκαρπος παρέχει μεγίστας ελπίδας. 
Οί γεωργοί έργάζονται μετά καρτερίας καί οί ποιμένες 
μετά στοργής περιποιούνται τάς έαυτών ποίμνας. Βρο
χαί παντάπασιν, είμή οσαι εΐνε άρκεταί διά νά δροσίζη- 
ται ή άτμοσφαίρα. Τά θέατρα έξακολουθοΰσιν ώς έάν ήτο 
θέρος άκόμη- Καί αί έξοχαί εΐνε προσφιλείς. Άλλά περί 
τό τέλος άργά άρχίζουσι τά πρωτοβρόχια. Τά φύλλα τών 
δέ*δρων οτρώννυνται άλλεπάλληλα έπί τήν γήν καί οί 
κλώνοι γυμνοί περιπλέκονται περί τούς κορμούς τών δέν
δρων. Υγρασία άφθονος άπαγορεύει τάς νυκτερινά; έν 
ύπαίθρω συναθροίσεις. Τά θέατρα έκλεισαν καί τό τελευ
ταΐον τοΰ Φαλήρου ασμα έξέπνευσεν έντός τών κυμάτων 
τοί Σαρωνικοΰ πέλαγους. Μακρόθεν βοίζει δ χειμών έπερ
χόμενος βαρύς ώς άγριος λύκος. Έν τοιαύτη μελαγχο
λία άρχοντα·, αί πολιτικαί συζητήσεις. Αί πύλαι τών 
βουλευτερίων άνοίγονται καί οί πρωθυπουργοί έξηγοΰσι 
τήν νέαν πολιτικήν των. Έν τώ διαλέγω τοΰ προέ
δρου έπέρχεται σύγκρουσις έντός τοΰ βουλευτηρίου. 
Δεκαοκτώ βουλευταί ροπαλοφόροι έφορμώσι κατά τών 
άδράνων τής συμπολιτεύσεως. Γενικεύεται ή ταραχή. 
Συμπυκνούνται οί συμπλακέντες, φωναί άγριαι. Τά 
θεωρεία μαίνονται. Ό κώδων θραύεται. Κοπάζει δ 
θόουβος καί μετροΰσι κλητήρες τά θύματα. Εΐκο- 
σιν ύψηλοί πίλοι κεΐνται νεκροί καί ή πρώην σφρι- 
γώσα ράβδος ένός άρχικομματάρχου άσπαίρει είς δύο τε
μάχια έπί τοΰ έδάφους. Δύο λαιμοδέται έκπνέουσι μετ’ 
άγωνίας ύστάτης πρό τών βάθρων τοΰ βήματος καί κα
τωτέρω άφίνει τό πνεΰμά ή λευκή φουστανέλλα πελο- 
ποννησίου άγωνιστοΰ νενναίως πεσοΰσα. Ή έκλογή 
ουτω ματαιοΰται. Νέα δέ πρόσκλησις γίνεται μετά ένα 

ήνα. Έκείνη ή αιφνίδια τρικυμία τής Μεσογείου άπο- 
ίδεται είς προσευχήν τοΰ δυτικού κλήρου. Φαίνεται οτι 

ό στόλος δ καταστραφείς έκόμιζεν έπίφοβον δημοκρατι
κόν είς Σικελίαν. Καί γίνονται πλέον νέαι συνεντεύξεις 
μετά τά στρατιωτικά γυμνάσια έν οίς άπεδείχθησαν αΐ- 
σχιστα έλαττώματα τοΰ οργανισμού Αί μεγαλοπρεπείς 
/πανηγύρεις τής Μόσχας έληξαν πρό πολλοϋ. Χιλιάδες δ’ 
έπί χιλιάδων άριθμοΰνται οί είς Σιβηρίαν άποσταλέντες 
μηδενισταί. Τριάκοντα εκατομμύρια ρουβλίων διανέμον
ται ε’ς τούς πτωχούς έπί τώ εύτυχεΐ έκείνω συμβάντι 
τής Πετρουπόλεως. Φυλλάδιον δημοσιεύται έν Τριπόλει 
περί τών γεωργικών τάξεων πραγματευόμενον. Έφαρμό-

σατε τάς παραγγελίας τοΰ Μακρακιστοΰ τοΰ νέου. Λέγει, 
δτι διά νά βγάλη τις τόν βαρύν περιμενόμενον χειμώνα 
πρέπει νά προμηθευθή άρτον καϊ ξύλα διά δύο μήνας. 
Μετά δραστηριότητος διεξάγεται ή πρωτάκουστος δίκη. 
Τό αποτέλεσμα αύτής θά καταπλήξη τάς μεγάΧας δυ
νάμεις αιτινες θά σκεφθώσι περί πολλών. Τό Μεταλλεΐον 
βαίνει καλώς. Τά εισοδήματα αύξάνουσιν όλονέν. Τό έμ- 
πορικόν ναυτικόν εύτυχεΐς ναύλους συνομολογεί καθ’ 
έκάστην. Ώ; έκ τούτου τό ναυπηγεΐον Σύρου έργάζεται 
Άλλ’ ή πυρκαϊά πολύ θά βλάψη γενναϊόν τινα οίκον. ΊΙ 
συμμορϊα τών κλεπτών ή άφαιρέσασα άπό τής Μητρο
πόλεως τό λείψανον τοΰ Πατριάρχου συνελήφθη. Συγκρο
τείται έκ ’Ρώσσων τινών μηδενιστών ο'ίτινες ΐνα μή συλ- 
ληφθώσιν είχον μεταμορφωθή είς νυκτοκλέπτας.

ΧΕΙΜΩΝ-

Μέ κάπαν αίτωλικήν προσέρχεται ό γέρων χειμών έ- 
φέτος. Είνε κατειλημμένος μέχρις ώτων. Φέρει ναυτικά 
μεγάλ» υποδήματα, τάς δέ χεΐράς του έχει περιτετυλιγ- 
μένας έντός δύο δερμάτων τραγίνων. Τουρτουρίζει. Τά 
γένειά του εΐνε παγωμένα. Κατ άρχάς εισέρχεται είς 
τήν συναναστροφήν μας μέ ήπιότητα, μέ μειδίαμα, μάς 
έςαπατά. Άρχίζομεν *νά παίζωμε» μαζύ του καί νά γε
λώμεν. Άλλά μετ’ ολίγον άγριεύει. Χιονίζει μιά. Τό 
πέρνομεν διά παιγνίδι. Χιονίζει δυό. Μένομεν σκεπτι
κοί. Άλλά χιονίζει καί έκ τρίτου καί τότε κυριολεκτι- 
κώς κοκκαλόνομεν. Τά δένδρα κύπτουσιν ΰπό τό βάρος 
τής πυκνής χίόνος Αί πεδιάδες φέρουσι στιβάδα χίόνος. 
Αί πόλεις άποκλείονται διά λευκού τείχους. Ξόλα, ξύλα 
δι’ ονομα Θεοΰ. Ανάψατε τά; έστίας. Ανάψατε πυράς 
καί ΰπό τό φώς άναγνώσατε τά νέα έκ Ρωσσίας. Τί 
χειμών είς έκεΐνα τά μέρη. Άλλά τών μεγαλειτέρων κα
ταστροφών διαφέρει δ μηδενισμός. Πόσον zi-fv. θά άπο- 
μείνη έκ τής καταστροφής ! Τώρα διαλύσατε τήν ομί
χλην τών παραθύρων σας καί ί'δετε εί; τά όρη. Δέν βλέ
πετε στρατόν έξ έθελοντών ; Βαδίζουν οί άθλιοι, βαδί
ζουν καί ή πορεία είνε άτέρμων. Ό στρατηγός των κα- 
τακόπτεται πρό τών οφθαλμών των καί οί άθλιοι δέν 
εΐνε Ικανοί νά τώ παράσχωσι βοήθειαν. Καί έπήγαιναν 
νά κυριεύσωσι τάχα τήν Μόσχαν ; Κύτταξε τώρα πρός 
τήν θάλασσαν. Εύρισκόμεθα έν τή καρδία τοΰ χειμώνος. 
Τό ψύχος εΐνε ψύχος Δεκεμβρίου. Καϊ ένώ θαυμάζετε 
τήν έξόγκωσιν καί τήν αγριότητα τών κυμάτων τής Βαλ
τικής κλείσατε τά όμματα, διότι όλόκληρος στόλος κα- 
τακαίεται παρέκει. Νά ή ναυαρχίς. Πετά είς τόν άέρα 
μέχρι τρίτου ούρανοΰ ή σημαία της. Τά πυροβόλα άν- 
τηχοΰσι μελαγχολικώς. Νά καί ό ναύαρχο; παρανάλωμα 
τοΰ πυρός. “Ηθελε λοιπόν νά κανονοβολίση τήν Κοπεγ
χάγην ; Καί ένώ θερμαίνονται αύτών τήν νύκτα τών 
Χριστουγέννων άνέγνωσε τό τελευταΐον τηλεγράφημα. 
Πώ ! Πώ ! Πώ ! Ό δυστυχής δ αύτοκράτωρ τής Κίνας. 
Έδολοφονήθη έντός τοΰ λουτροΰ του ύπό τών τεσσάρων 
ύπασπιστών του. Άλλά καί άλλο τηλεγράφημα. Συνέ- 
δριον είς Θεσσαλονίκην συγκροτείται ύπό τήν προεδρείαν 
Τουρκίος καί Ελλάδος. Καλά σημεία ! Καλά. Ένδύσου 
τώρα. Φόρεσε τήν γοΰνάν σου καί μεταβώμεν είς τήν βου
λήν. Εξετάζεται λεπτομερώς ή πορεία τής Κυβερνήσεως 
ΐνα ψηφισθή ή περί έμπιστοσύνης πρότασις. ,

—Ο· ο «π-
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ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΕΝΛΙΑΦΕΡΟΪΣΑ ΕΙΑΟΪΤΟΙΗΣίΣ

Ε
πιληψία, σπασμοί, εκλαμψία 
καί νευρώσεις θεραπεύονται 
ριζικώς διά τής μ.εθόδου μου.

Άρ.οιβνι δίδοται μόνον μετά τήν έπιτυχίαν.
Τρόπος θεραπείας δι’ αλληλογραφίας.

Prof. Ch. Albert 
ν.9, Avenue ole Way ra n j 29. Paris.

ΟΙΝΟΙ ΑΑΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΪ

"Οδός Στάδιον KEXIPIRU ΑΠΟΘΗΚΗ Όδός Yradiotj

(’Απέναντι τοΟ Ταχυδρομείου)
OIIVOT ΛΕΥΚΟΙ άρωματικώτατοι, λεπτότα 

τοι, νέκταρ διά θεούς, ποίησις τών τραπεζών, μ.έ τά 
φροΰτα ιδίως απαράμιλλοι.

ΟΙΝΟΙ ΜΕΑΑΛίΚΪ πλήρεις ζωής, δυναματι- 
κοϊ, βάλσαμον, μη φέροντες καμμίαν ζάλην, άδολοι.

Κ14. A. XTII ΦΙΑΑΙΙ λευκοϋ τιμάται μένον 
1 δραχμής.

ΕΚ ΑϊΤΙΙ «Χ»ΙΑ.Λ.1Ι μέλανος τιμάται μό
νον 90 λεπτών.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ άπ’ ευθείας άπό την Κεντρί· 
κήν Άποθήκην διότι ή μεγίστη δημοτικότης τών οί
νων τούτων προκαλεϊ τάς παραποιήσεις.

ΟΙΝΟΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΪ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Όδές Στάδιον άπέχαχτι τοϋ Ταχνδρομίεον.

Άπό Ι”4 Σεπτεμβρίου 
ήρξαντο αί εργασία', τοϋ έγχωρίου

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΦΙΚΕΜΟΠΟΙΕΙΟΪ
ΕΙΣ ΤΟ

ΜΕΓΑ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΐΟΝ
ΠΑΑΛΙΙ ΚΑΙ ΚΟΤΙΙΑ

[Οί χατασχεναζύ/ιεκοι γάχε.ΙΑοι εί,·αι άπαρά.Ι.Ιαχτο: 
ώς Οί εϋρωπαϊχοί χατά τηκ κομψότητα, στερεωτέρας δε 
εργασίας καί χα.ΙΑετέρου ύ.ίιχον].

ΑΙ ΤΙΜΑΙΟΑΙΓΩΤΕΡΑΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ κατά 20 ’)„

ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΈντεΟθεν καί έκ τών επαρχιών εις ολας 

τάς ποσότητας και ποιότητας.

Διά νυκτερινά; έκδρομάς καί παρέας τό 
εξοχικόν καί δμως τόσον κεντρικόν

ΖΥΘΟΠΩΛΕΪΟΝ ΚΟΣΤΗ ΛΑΜΠΡΟΥ
(εις το Κολωνάκι).

Αεκάζη ιδιαίτερα δωμάτια!—Φωτοχυσία ai 
GiornoX !—Μπίρα τής Βιέννης παγωμένη lit 
Έγχωρία, βιεν έζικης κατασκευής, παγωμένη!!'. 
"Ολοι οί μεζέδες πρόσφατοι! ! .' 1

Άπό τής αύριον άρχεται τών εργασιών του έπί τής όδού Έρμου, ύπ’ άριθ. 4 90 
καί απέναντι τού ύπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών

ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
ΤΩΝ ΚΥΡΙΠΝ

APTEMU ΤΡίΑΑΤΑΦΓΑΑΟΓ καί ΠΑΝΑΓΙΒΤΙΙ ΠΑΛΆΓΙΒΤΟΙΙΟΙΆΟΤ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΝΔΡΑΣ.
Γούστο παρισινό—Τιμαί βυγκαταδατικαί—Μεγάλη περιποίησις.


