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ΕΡΧΟΝΤΑΙ

Καϊ έρχονται καϊ έρχονται είς τάς κλεινάς ’Αθήνας 
άπό έπαύλεις, έξοχάς κί’ άπό τήν 'Εσπ,ερία 
μέ πάχος, μέ άδάμαντας, μέ κάλλη, μέ ακτίνας, 
ό τάδε εύγενέστατος κι* ή υψηλή κυρία.
Κϊ’ ανοίγονται τά μέγαρα, κΓ ανοίγονται αί πύλαι, 
καί φθάνουν οικογένεια·, γνωστότατα·, καϊ φίλαι.

Καϊ έρχονται καϊ έρχονται καϊ ολοένα φθάνουν, 
καϊ τής ζωής τό στάδιον φαρδύ πλατύ ανοίγει, 
καϊ τών ώραίων ’Αθηνών οί κάτοικοι μανθάνουν 
•ποϊός ήλθε,ποϊός δέν έρχεται,ποϊός φεύγει, ποϊός θά φύγη. 
Καϊ ό χειμώνας έρχεται μέ ολο του τό κρύο, 
μέ εσπερίδες, με χορούς καϊ αδειανό Ταμείο.

"Μάς έρχονται κΓ οί βουλευταί ροδοκοκκινισμένοι’ 
έπούλησαν τά λάδια των, τούς μ,ούστους, τήν σταφίδα, 
κί’ άφοΰ δέν έχουν τίποτα νά κάμουν οί καϋμένοι, 
θά έλθουν τώρα νά ίδοΰν καϊ λίγο τήν πατρίδα.
Πρέπει νά ήναι πρό παντός ό στόμαχος χορτάτος, 
πρώτα ή άλλαις ή δουλειαΐς καί έπειτα τό κράτος.

Άν πάντοτε φροντίζουμε γιά τή φτωχή πατρίδα 
κί άφήσουμε τά άλλα μας ’στό διάβολο νά πάνε, 
τότε θά γίνουν γιά ψωμί τά μάτια μας γαρίδα, 
κί* οί πεινασμένοι βουλευταί τούς βουλευτάς θά φάνε.

Καί τήν πατρίδα βλέπετε, άλλά πρό πάντων τρώτε . . 
Θέ),ί>υν ψωμϊ οί Έλληνες γίά νάναι πατριώται.

Μάς έρχεται καϊ δ Δερβίς ό Μπέης μέ τό φέσι, 
μάς έρχεται καϊ δ Σεοέφ μ’ έκεΐνο τά σαρίκι, 
καί ’στόν Πλατούτσα έρχεται δ Άραμπής πεσκέσι, 
νά τόν γυρνά γίά θέαμα . . . ώ ! ποία καταδίκη ! 
"Ισως περάση άπ’ έδώ κί’ ό Σέϊμουρ άκόμη, 
δ Ούολσλέϋ, δ Κουνώ, κΓ οί άλλοι περίδρομοι.

Μάς ήλθε κι' ό Γλυκύτατος μέ γελοίο εϊς τά χείλη, 
μέ τόσα νέα σχέδια, παρηγοριά κΓ ελπίδα’ 
κί’ άφοΰ μάς ήλθε καϊ αύτός, βεβαίως θ’ άνατείλη 
ήμέρα δόζης καϊ παρά ’στή φίλη μας πατρίδα.
Μάς έρχεται κΓ δ Κότταρης μαζί γ’ά νά φροντίση 
νά πάη πρέσβυς μϊά φορά κΓ αύτός είς τό Παρίσι.

Μέ δόξες καί παράσημα τιμών καί Λεγεώνων 
μάς έρχεται κΓ δ βασιλεύς, μά τόσο πάχος έχει, 
ποΰ άν καθίση πίό βαρεία ’στον ύψηλόν του θρόνον, 
θά σπάσουν τά σανίδια του, καί πρέπει νά προσέχη. 
ΚΓ άπό τόν Βώλο έρχονται οί τουρκομάχοι στόλοι. . 
Ώ ! νάτους, φθάνουν, έρχονται μές 'στήν ’Αθήνα όλοι.

Souvie.
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ΦίΛτατον Μή 'Μ.άνέβαι X
"Αν ήμην βασιλεύς νά σοϋ πώ κ’ έγώ τί θά έκαμνα : 

θά έβλεπα τν-,ν κατάστασίν των υπουργείων, τόν τρόμον 
μέ τόν όποιον γίνονται οί διορισμοί τών ύπαλλήλων, τήν 
κατάστασίν τοϋ στρατοϋ καί τοϋ ναυτικοϋ μας, τά οι
κονομικά τοϋ κράτους, τήν αστυνομίαν μας, τάς φυλα
κάς μας, τούς δρόμους μας, τά ξηρά μας βουνά, τά σχο
λειά μας, τό Πολυτεχνεΐόν μας, τό Πανεπιστήμιόν μας, 
τό ταχυδρομεΐον καί τό τηλεγραφείου μας τά τελωνεία 
μας καί θά έδιδα διά τήν κατάστασίν μας αύτήν άπό 
39 βουρδουλίαϊς κάθε πρωί εις τούς άγύρτας κυβερνήτάς 
μας, καί θά ήνάγκαζα τούς βουλευτάς μας νά σκάπτωσι 
έπί δέκα έτη τό έδαφος τής 'Αττικής.

Τών δημοσιογράφων δέ οΐτινες συντελοϋσιν καί αύτοί 
εις τήν κατάστασίν ταύτην θά τής κατεύαζα άρκετά 
συχνά διά νά κατευάζουν ένίοτε ιδέας όρθοτέρας. Μόνον 
τόν Σουρήν θά ήμειβον δίδων αύτώ 39 λίρας στερλίνας 
δι* έκαστον αύτοϋ ποίημα.

Ταϋτα φίλατον Μή Χάνεσαι παρακαλώ νά μείνουν 
μεταξύ μας. "Αν θές 'μπορείς μόνον νά τά πής είς τό 
Λογιώτατο διότι έγώ τώρα άπ’ αύτόν μόνον έλπίζω δτι 
θά διορθωθή τό ρωμαίΐκο. — Έχει 'ξέρεις γιερό τό κε
φάλι' είναι λογιώτατο, είναι ύφηγητής, είναι τμήμα- 
τάρχης, είναι καί ώροΛογ&ς φραγκοφορεμένος.

Υ. Γ. Έως τό τέλος τού έτους έλπίζω ό’τι έκαστος 
‘Ρωμηός θά σού στείλη ένα γράμμα εις τό όποϊον νά σού 
γράφη τί θά έκαμνε άν ήτο βασιληάς. Μάζευε τα.

Ι¥άμ.«.
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Έάν τά παράσημα τοϋ κ. Δεληγιάννη αυξήσουν, τό
σον, ώστε άφοϋ γεμίση άπ' αύτά τό τρυφερόν του στή
θος, περισσεύσουν άλλα τόσα, ποϋ θά τά βάλη τά περισ- 
σεύοντα ; Έρώτησις.

Ποία άντίθεσις ! Έν Γαλλία άποθνήσκουν έπαίτιδες 
αιτινες άφίνουν περιουσίαν κολοσσαίαν στουμπωμένην μέ
σα σέ βρώμικες κάλτσαις, έν ‘Ρωσσία ύπάρχουν πρίγκι
πες οΐτινες άναγκάζονται νά κλέψουν διά νά ζήσουν !

έμπορικωτέοων οδών, καί είς τούς έρωτώντας τούς συνο
δεύοντας ύμάς κλητήρας τί τρέχει, νά δηλόνουν αύ-Λΐ 
διά πε^ισ^οφικής τών δακτύλων κινήσεως οτι είσθε λω
ποδύτης, νά σάς έπιστρέφουν πάλιν είς τό Κρατητήριον, 
έως δτου φανή είς ύπαστυνόμος άνθρωπινώτερος καί σ®ς 
άτίολύση.

Έπειτα μανιώδης διά τήν προσβολήν αύτήν έκ μέ
ρους τής έξουσίας έναντίον τής τιμής καί τής έλευθερίας 
σας, νά παρουσιάζησθε είς τόν κ. Διευθυντήν τής ’Αστυ
νομίας, παραπονούμενος, καί έκεΐνος νά σάς λέγη :

— Πρέπει νά χαίρεσαι διότι ή άστυνομία έπαγρυπνεΐ !
Νά άπαντάτε σείς :
— Ώραία χαρά αύτή ! Οί τίμιοι νά συλλαμβάνων- 

ται ώς λωποδύται καί οί λωποδύται νά περιφέρωνται 
έλεύθεροι !

Καί έκεΐνος νά σάς λέγη :
— ’Απαιτείτε λοιπόν νά τούς τιμωρήσω ;
Καί σείς ν’ άπαντάτε :
— 'Αφού προσέβαλον τήν τιμήν μου ;
Καί ό άστυνόμος νά λογικεύηται :
— Πώς τήν προσέβαλον, άφού λέγετε δτι είσθε τί

μιος άνθρωπος ;
Αύτά δλα τά έπαθεν δ φιλοτιμότατος νέος Π. Κων- 

σταντόπουλος, γνωστός ένταΰθα είς τούς μεγαλειτέρους 
έμπορικούς οίκους καί Καταστήματα.

Σάς δίδομεν λοιπόν γενικωτέραν συμβουλήν :
Όσοι έχετε συνείδησιν τής τιμιότητός σας, άποφεύ- 

γετε τούς κλητήρας, διότι .... θά σάς συλλάβουν.
Όσοι τό έναντίον, πλησιάζετέ τους δσον τό δυνατόν 

έγγύτερον.

Πόσοι κακοί οιωνοί έπεφάνησαν είς τήν έκ Καλαμών 
έπανοδον είς Καστέλλαν τού άρχηγοΰ τής άντιπολιτεύ- 
σεω. κ. Κουμουνδούρου, ώστε νά μήν τού γίνη θερμή καί 
πυκνή ύποδοχή.

Τό Έθνιχύν Πνεύμα τής προτεραίας έγραψεν δτι ό άρ
χηγός του Οά έλθη τήν 7ην πρωινήν ώραν. Ό κόσμος 
τής ύποδοχής κατέβη, έπερίμενεν ώς τάς έννέα, καί 
έπειτα άνεχώρησε, πεισθείς δτι δέν θά έλθη.

Έκατόν πενήντα Τούρκοι χαμάληδες μισθωτοί τής 
Αιγυπτιακής κυβερνήσεως ήσαν στρατοπεδευμένοι είς τήν 
προκυμαίαν, έκεΐ άκριβώς, ποϋ θά έπέβαινεν ό κ. Κου- 
μουνδοϋρος. Πολλοί ύπέθεσαν ό'τι ήλθαν νά συγχαρώσι 
τώ κ. Κουμουνδούρω, διότι ένόσφ ήτο αύτός, ή Τουρκία 
κατακρατούσε ελληνικά μέρη, καί άπό εντροπήν άνεχώ
ρησαν.

Δίνη άνεμοστροβίλΟυ, σχηματισθεΐσα είς τόν Τινάνειον 
κήπον, άφήρεσεν δλα τά καπέλλα τών κουμουνδουρικών, 
καί παρουσίαζον οΰτω θέαμα ξεσκουφώτων καί ολίγου 
δεΐν και γυμνοπόδων. Πολλοί δέ φοβηθέντες κρυολόγημα 
άπήλθον έγκαίρως.

Πάλιν τό κατηραμένον Έθνιχύν Πνεϋρα ! Δέν του- 
φθανε τό Sv γέλασμα, ζητούσε καί άλλο. Έκδίδεται είς 
τήν Ιην μ. μ. καί γράφει δτι «ό άρχηγός τής άντιπολι- 
τεύσεως άφίχατο, έγένετο δέ αύτφ άρίστη υποδοχή έν 
Πειραιεΐ.· Τό βλέπει ό κόσμος ό έπί τής ύποδοχής καί 
σπεύδει νά άναρριχηθη τόν βράχον τής Καστέλλας νά 
καταθέση τά σεβάσματά του.

Ό κ. Κωνσταντινίδης είχε ετοιμάσει λόγον λατινιστί  ̂
Είς δέ τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν τού Πειραιώς λωπα-.

Είς τό έξής δσοι έχετε νά κατασκευάσητε κλείθρα, νά 
προμηθευθήτε κλειδωνιάς, σφήνας, μοχλούς, πάν δ,τι 
έχει σχέσιν μετά τού κλειθροποιού, δ,τι δύναται νά χρη- 
σιμεύση είς άνοιγμα, είς κλείσιμον, είς άναρρίχημα, είς 
έξοδον, είς είσοδον............. παραιτηθήτε, χωρίς νά ζη
τήσητε περαιτέρω έξηγήσεις.

’Εκτός έάν ή ψυχή έπεθύμησε νά συλληφθήτε ύπό 
κλητήρων ήριθμημένων ή μή, νά όδηγηθήτε είς τό Κρα
τητήριον, νά φυλακισθήτε έπί ώρας, είτα παραληφθέν- 
τες ύπό άλλης όμάδος νά κυκλοφορήσητε διά μέσου τών

δύτης έξέλαβεν τά χειρόγραφα ώς μετοχάς τού Λαυ
ρίου, τά έκλεψε καί έμεινεν ή ύποδοχή . . . άνευ λόγου.

Όλαις αύταΐς ή άναποδιαΐς συνετέλεσαν ώστε νά τόν 
ύποδεχθώσι τόν κ. Κουμουνδούρον όλίγιστοι μόνον μετά 
νεκρικής σιγής καί δψεως καραβοτσακισμένων.

Ό κ. Σκυλίτσης έδημοσίευσε χαριέστατον άρθρον περί 
θεάτρου Ιν τώ Λΐώνι, έν ω έξαίρει τήν φυσικήν καί έπί- 
κτητον δραματικήν τέχνην τού κ. Λεκατσά, παρορμών 
τούς δυναμένους νά συντελέσουν ό’πως συστηθή σχολή 
υποκριτική ύπό τήν διεύθυνσίν καί διδασκαλίαν τοϋ ’Ιθα
κήσιου καλλιτέχνου.

Ξεύρετε πώς άνήρεσεν ή Διεύθυνσις τής 'Αστυνομίας 
τά φρικτά διεκτραγφδηθέντα περί τής καταστάσεως τών 
έν Κανθάρφ εύλογιώντων ; Διά τού :

— Ό έπιθυμών μεταβήτω έκεϊ καί είδέτω.
Τό ίδιο νά διϊσχυρίζεται χημικός τις δτι ύγρόν τι εί 

ναι δηλητήριον καί πρός πίστωσιν τής γνώμης του νά 
λέγη

— "Οστις θέλει άς δοκιμάση.
Τό ίδιο νά ζητ-J) ό κ. Κωστομύρης νά πείση τόν κό

σμον δτι θεραπεύει τριχώματα και νά προτείνη :
— Έλάτε νά σάς κολλήσω καί άν δέν σάς θεραπεύσω 

έντός τόσων ήμερών, νά μήν είμαι Κωστομύρης, μίρης, 
μίρις·

Διατί δ κ. Δουκάκης έπαύθη άπό Είσαγγελεύς καί 
διωρίσθη Πρόεδρος Πρωτοδικών ; Ήτο κακός ; Δέν έξε- 
τέλει τό καθήκον του ; Ή κοινωνία ούδέν έξ δλων τού
των γνωρίζει. Δέν ήτο βεβαίως είσαγγελική μεγαλο- 
φυία, δέν ήλθε νά άνορθώση τά κακώς κείμενα, νά πα- 
τάξη τούς άλιτηρίους, νά μεταρρύθμιση, νά φανή δρά
κων τής Δικαιοσύνης' άλλά μεταξύ τών μικρών άναστη- 
μάτων άτινα περιστοιχίζουσι Πολιτείαν έφθαρμένην, εί
χε καί αύτός την θέσιν του, θέσιν σχεδόν περίβλεπτον, 
άφού μάλιστα διεδέχθη άλλον Εισαγγελέα, ού τήν δψιν 
καί τό ηθικόν καί τό φυσικόν άκόμη μετ’ άνησυχίας 
έβλεπεν ή κοινωνία. Περί τοϋ κ. Δουκάκη ούδέν οδτε 

ανερόν, ούτε μυστικόν ούτε έγράφη ούτε έψιθυρίσθη. Ή 
έ προσήνεια τού τρόπου του καί ή καλοκαγαθία τοϋ χα- 

ρακτήρός του ένεποίουν γενικήν ευαρέσκειαν. Είχεν άπο- 
κτήσει έν τη βραχεία έςασκήσει τών είσαγγελικών του 
καθηκόντων φήμην τιμίου καί άξιοπρεπούς ύπαλλήλου. 
Αύτό είναι πολύ, είναι έκτακτον όιά τούς καιρούς οΰς 
διερχόμεθα, διά τήν κατάστασίν είς ήν, εύρισκόμεθα. Έν 
δέ τώ δικαστηρίφ, άπό τού βήματος τής φοβεράς θέ
σεώς του, κατήγορων ή συνηγορών, διώκων ή προ- 
στατεύων, άμυνόμενος ή έπιτιθέμενος, περιέργως πως 
έφείλκυσε τήν γενικήν συμπάθειαν. Είχε δέ κέντρον ή 
ομιλία του πάντοτε’ καί τό κέντρον ήτο τό κοινωνικόν 
συμφέρον, ή ηθική ούσία- τοϋτο δέ έν πεποιθήσει, έγκαρ
δίως, ούχί έκ τών πτεροέντων καί προσποιητών έκείνων 
λόγων οΐτινες ού μόνον άγαθήν, άλλά καί έναντίαν έμ- 
ποιοϋσιν έντύπωσιν. Διατί λοιπόν τόν παύουν ; Διατί τόν 
τιμωρούσι; Διότι ό προβιβασμός είναι τιμωρία. Δέν ήτο 
φαίνεται τόσον ωφέλιμος είς τό κόμμα. Δέν προσέφερε 
τήν Δικαιοσύνην παρθένον έκ τούρτας—διά φάγωμα—είς

τάς πανδαισίας τοϋ κόμματος. Τότε, είμεθα σύμφωνοι, 
καί θαυμάζομεν πώς τόν έκράτησαν καί τόσον καιρόν. 
Καί τώρα, ένασχοληθήτε, κύριοι ύπουργοϊ, νά συντάσσητε 
νόμους περί προσόντων, ένασχοληθήτε !

'Ήθελεν ή ’Επιτροπή τής 'Υγείας νά δικαιολογήση τήν 
άποστολήν της καί νά πείση τόν κόσμον δτι τά μέλη αύ
τής έδέχθησαν τόν διορισμόν δχι μόνον δπως αναγραφή 
τό δνομά των είς τάς έφημερίδας καί άποκτήσωσιν ά
κόμη ένα τίτλον, ώς Δεληγιάννιδες κρεμώντες έπί τού 
λαιμού των άκόμη Sv παράσημον ;

Ώφειλε νά ίδρύση ιδιαίτερον νοσοκομεΐον εύλογιών
των. Καί άφού ίόρύση τούτο, νά προκαλέση δλην τήν 
δύναμιν τής έξουσίας, νά έπιβληθή έπί τών κυρίων ια
τρών δπως άνακοινώσιν είς τάς άρχάς πάν κρούσμα ευ
λογίας. Ούδείς ιατρός έχει τό έπις-ημονικόν θάρρος, ό’περ 
ώφειλε νά έχη, ούδέ τήν κοινωνικήν μέριμναν, ήν ώφειλε 
νά έχη, ώστε νά μή κρ'λπτη ύπό τόν ύψηλόν του πίλον, 
τήν μεγάλην κοιλίαν ή τό έπί τών ποδών του έφ’ άμά
ξης σάλιον τά όνόματα τών οικογενειών παρ’ αίς εύλο- 
γιώσιν Sv ή πλείω άτομ,α. Διότι ό ιατρός δέν είνε ύπηρέ
της μόνον τής αποκλειστικής πελατείας του, άλλ’ είνε 
λειτουργός τής κοινωνίας δλης, καί τοιοϋτον δίδωσιν 
δρκον, καί δταν κρύπτη ένα ευλογιώντα είνε ώς νά ένα- 
ποταμιεύη τό μόλυσμα καί ληστρικά τήν νύκτα μεταδί- 
δη αύτό, ώς μάγισσα τού μεσαιώνος,είς τούς άνυπόπτους 
κοιμωμένους. Είνε είδος έμπρηστού τής ύγείας τής πό
λεως. Εινε ώς νά δηλητηριοίζη τό φρεατειον ΰδωρ.

Άλλά βεβαίως είς τόν κακοΰργον αύτόν μυστικισμόν 
τοΰ ιατρού μεσολαβεί καί μία έλαφρυντική περίστασις. 
Σάς λέγουν, πώς θά τολμήσωμεν νά φανερώσωμεν τούς 
άσθενεΐς, άφοϋ είς τό πρώτον γρύ μας ό άσθενής θ’ άρ- 
παγή ύπό τής κυνολαβίδος τού μπόγια καί θά ριφθή ώς 
σκύλος μεταξύ σκύλων είς τόν Κάνθαρον. Αί διαμαρτυ
ρήσεις τοϋ κ. Μαυρογένους καί τό «ό θέλων άς πάγη νά 
’δή» τής άστυνομίας, είνε ώραία γραμμένα' ούχ' ήττον 
δέν έμποδίζουν τόν Κάνθαρον νά είναι νεκροταφεΐον 
ζώντων.

Όταν πρό ολίγου άκόμη καιρού, έπί τής μακαρίτιδβς 
προκατόχου Διευθύνσεως, τό Δημοτικόν Νοσοκομεΐον 
έθυσίαζεν ύπάρξεις, ό θεός ξεύρει τί γίνεται είς τά έπί 
τοϋ Κανθάρου άποκεκλεισμένα έκεΐνα παραπήγματα 
τά μακράν πάσης έπιβλέψεως καί τής κοινωνίας καί τής 
πολιτείας. Σάς γνωρίζομεν Έλληνες ύπάλληλοι, μή 
κόπτεσθε δωρεάν.

Έφροντίσθη τουλάχιστον ή δαμαλίς νά έρχηται γνή
σια, άληθινή ; Οικογένεια φίλου μας έμβολίάσθη άπό 
τήν περίφημον άγγλικήν δαμαλίδα τού ’Ολυμπίου καί.... 
ούδέν άποτέλεσμα' ένόμισαν εαυτούς άνεπιόέκτους προσ
βολής' έμβολιάσθησαν τώρα άπό τόν κ. Άλμπέρτην καί 
δλοι έχουν φουσκωμένα τά χέρια.

Πού νά ήσαν οί κύριοι Βουσάκης καί Κρίνος νά εξε
λέγξουν τήν δαμαλίδα άφοϋ είναι γενικοί έξελεγκταί 
δλων τών φαρμακευτικών προϊόντων ; Ποϋ άλλού ; οί άν
θρωποι ήσαν είς τά φαρμακεϊά των.

Έκάμαμεν καί είς τήν εύλογίαν τήν αύτήν θερμήν ύ- 
ποδοχήν ήν καί είς τόν κοιλιακόν τύφον. Είμεθα οί κατ* 
έξοχήν άνθρωποι τών ύποδοχών. Πώς δέν έκάμαμεν καί 
καμμιάν διαδήλωσιν, δχι κατά, δ θεός φυλάξοι, ύπέρ
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τής εύλογίας. Πως δέν ένεπνεύσθη ό χ. Άλεζιάδης νά 
παραστήση τόν θάνατον τοΰ Δζιακομέτη πρός τιμήν τής 
εύλογίας ;

’Επανέρχονται είς τό κλασικόν αύτό έδαφος οί καλοί 
φιλοσοφικοί χρόνοι. Έγενόμεθα δλοι στωϊκοί. Περιφρο- 
νοΰμεν τόν θάνατον, οσον ούδέ δ Χριστός. Τό “Εθνος μας 
β’ άποτελέση μίαν -«[λέραν εύρύν σύλλογον αύτοκτονούν- 
των.

Άνέγνωμεν είς τόν Αιώνα, οτι είς τόν Πρωθυπουργόν 
κ. Τρικούπην έδωρήσατό τις τν)ν σειράν τών συγγραμμά
των του διάσημου οικονομολόγου Melehio Gioja. Ό δέ 
κ. Πρωθυπουργός iy>apρόζων την ορθοτάτην άρχήν 8τι ό 
εν τή ΐζονοία όεατεΛων Sir κοόπει νά όόχηται όώρα ά- 
πεστει.ΐζν αυτά tic τήν Βιβ.Ιιοθήχην τής Ηου.Ιής. Παρα
καλοΰμεν τόν κ. Πρωθυπουργόν, έάν τις τυχόν τώ άπο- 
στείλη έν οσφ εύρίσκεται έν τή έζουσία, έκ τοΰ περίφη
μου έκείνου αύγοταρίχου τοΰ Μεσολογγίου, έπειδή αύτό 
όέν πρέπει νά τό δεχθή καί τό φάγη, νά τό πέμψη πρός 
ήμάς, διότι μάς αρέσει παρά πολύ. "Εστω δέ βέβαιος 
οτι δέν θέλομεν λείψει νά άναγγείλωμεν είς τό κοινόν 
έγκαίρως την γενναιοδωρίαν καί αφιλοκέρδειάν του.

Εες φαγάς.
------ ■ -

ΤΙ ΚΑΜΝΕΙ ΕΝΑΣ ΓΑΤΟΣ.

'Xxvjvij ά. Ο σύζυγος, ή σύζυγος καί ή ύπηοέτρια. 
Ό σύζυγος μεθοδικός,ώς ώρολογιον αγγλικόν ή σύζυγος, 
τίγρις τής Ύρκανίας, ένδεδυμένη γυναικεία ενδύματα' ή 
υπηρέτρια σώμα σφαιρικόν έζ 60 οκάδων κρέατος, ακα
θαρσία; καί υπομονής, προωρισμένον ύπό τής θείας πρό
νοιας νά χρησιμεύση ώς διασκέδασις είς τούς όνυχας τής 
κυρίας. ‘Ο σύζυγος έφερεν έκ τής αγοράς έπτά ψάρια, 
άτινα ή κυρία, ήτις έχει τό σύστημα νά μετρή καί αύ
τούς τούς κόκκους τοΰ άλατος, παρέδωκε μέ τό μέτρον 
είς τήν ύπηρέτριάν. Τήν μεσημβρίαν ή πτωχή παιδίσκη 
έντρομος παραθέτει μόνον τέσσαρα είς τήν τράπεζαν τά 
£τερχ έγένοντο άφαντα έκ τοΰ μαγειρείου.

— Καί τά άλλα τρία ; έρωτά ή κυρία μέ βλέμμα 
Κρουπ 48 τόννων.

— Ό γάτος τής γειτόνισσας ! τραυλίζει ή ύπηρέτρια.
Ή τίγρις έγείρεται καί έπιτίθεται' ή ταλαίπωρος ύπη- 

ρέτρια, συρομένη ανηλεώς έκ τής κόμης, χάνει έκ τοΰ σώ
ματός της τά συστατικά μέρια τής ύπομονής καί αντα
ποδίδει τά ίσα. Οί πλαστοί βόστρυχοι τής κυρίας πετοΰν 
εϊς τόν άέρα' ακούονται θρήνοι καί όλολυγμοί. Σπεύδουν 
έντρομοι οΐ γείτονες: τά παιδιά φωνάζουν είς χωροφύ- 
λαζ έφιππος ζιφουλκεϊ. Ό σύζυγος μ.έ άκαμψίαν ανδρει
κέλου προσπαθεί νά παρέμβη, άλλά τρώγει γρονθοκόπημα, 
οπερ ρίπτει κατά γής ένα τών πλαστών οδόντων του.

Περί τήν δείλην ή ύπηρέτρια συνάζει τάς τρίχας τής 
κόμης της καί τήν άποσκευήν της καί απέρχεται κατα- 
ρωμένη τήν οικίαν, τούς οίκοδεσπότας καί τόν γάτον τής 
γειτόνισσας.

* *
Χχηνή β.* *0 σύζυγος δύστροπος ώς άρκτος θηριο

τροφείου είς ήν έχουν θέσει στενότατον κλοιόν περί τόν

λαιμόν ή σύζυγος φιλάρεσκος ώς ταώς. "Εν φόρεμα εινε 
τό ζήτημα τής ήμέρας καί τής νυκτός, πρό πάντων δέ 
τής τελευταίας. Τό ζήτημα τοΰτο διαρκεΐ άπό τριών 
ήδη μηνών καί γέννησαν ίκανάς μέχρι τοΰδε περιπλοκής 
άπειλεϊ νά λάβη τραμακτικάς διαστάσεις καί νά σκότι
ση έπεκτεινόμενον τά μέλλον τών δύο συζύγων. Αί πα
ρακλήσεις, αί ίκεσίαι, αί θωπεϊαι, αί άπειλαί, αί σκλη
ρά! λέζεις, θραύονται κατά τοΰ χαλύβδινου θώρακος δι* 
ού ό σύζυγος έθωράκισε τήν ψυχήν, καί πρό πάντων τό 
βαλάντιον. Ή σύζυγος έπιχειρεϊ τήν τελευταίαν άπό- 
πειραν δοκιμάζουσα νά τιθασσεύση τήν άρκτον διά τοΰ 
μέλιτος, καί παρεσκεύασε κρυφίως, διά τών ιδίων χει— 
ρών, όρνιθα παραγεμιστήν όρεκτικωτάτην. Ό σύζυγος ά- 
φικνεΐται τήν έσπέραν μέ πείναν είκοσι μολοσσών καί ο
σφραίνεται.

— Τί θά φάμε ;
— Δέν έχομεν τίποτε.
*0 σύζυγος συνοφρυοΰται, άλλ’ ή σύζυγος μέ έπίχαρι 

μειδίαμα προσθέτει :
— Αχάριστε ! . . . νά ίδής τί ήτοίμασα έγώ διά σέ... 

μίαν όρνιθα ! τό άγαπητόν σου φαγητόν.
Καί σπεύδει πρός τό μαγειρεΐον,ένώ ό Μινώταυρος ίλα- 

ρύνεται καί προβάλλων τήν γλώσσαν λείχη τά χείλει νο
μίζων ότι οσφραίνεται τήν κνίσσαν άλλ’ αίφνης ή σύζυ
γος έπιστρέφει περιδεής καί έμβρόντητος. Εύρε τήν χύ
τραν άνεστραμμένην καί τήν όρνιθα άφαντον.

— Ό γάτος τής γειτόνισσας ! λέγει μετά σπαρακτι
κής άπελπισίας.

Άλλ’ ό άνθρωποφάγος δέν άκούει τήν δικαιολογίαν, 
νομίζει δτι έμπαίζεται. ’Εγείρεται, βλασφημεϊ, ύβρίζει, 
άπειλεϊ καί έζέρχεται άποθηριωθείς, ένώ ή σύζυγος κα
ταπίπτει άπνους έπί μιάς έδρας καί έν τή ζάλη της βλέ
πει τό φάσμα τοΰ γάτου διασχίζον μέ όνυχας όζεις τό 
ώραιότερον μεταζωτόν φόρεμα άφ’ οσα ώνειροπόλησέ 
ποτέ φιλάρεσκος κεφαλή.

* *

3E-zv)vij γ’. Ό κύριος, οστις είνε ό τακτικότερος πα
ραβάτης τοΰ Δεκαλόγου' ή κυρία, ήτις έπλάσθη έκ λύμ- 
φη; είς κατάστασιν άερίου καί συγκρατεΐται είς τήν γήν 
μόνον έκ βάρους προικός έκ 200 χιλιάδων δραχμών. Ό 
κύριος άγαπά χριστιανικώς όλα τά κτίσματα, τρέφει 
όμως ιδιαιτέραν άδυναμίαν είς τόν χάρτην έπί τοσοΰτον, 
ώστε άγαπά τά χαρτονομίσματα, τά παιγνιόχαρτα . . . 
καί αύτάς τάς κλήσεις S; τώ κομίζουν έκάστοτε οί δικα
στικοί κλητήρες. Ή πτωχή κυρία άγαπά δύο ιδίως πράγ
ματα' τά μυθιστορήματα τοΰ Μοντεπέν καί τά γλυκύ
σματα. Άπό ήμερών συμβαίνει σύγκρουσις καθ’ εσπέραν, 
διότι ό κύριος έπιστρέφει άργά, ή δε κυρία ζηλότυπος 
ούσα άναλύεται είς δάκρυα καί χύνει τόσα πολλά, ώστε 
οί ύπηρέται τό πρωί καταβρέχουν τό πεζοδρόμιον μέ τά 
δάκρυα τής κυρίας. *0 σύζυγος οστις έχει άνάγκην τής 
ύπογραφής τής κυρίας διά τήν πώλησιν ένός κτήματος, 
προσπαθεί παντί σθένει νά στειρεύση τούς άνεζαντλή- 
τους δακρυχόους άδένας τών οφθαλμών τής συζύγου, καί 
πρός τοΰτο άποστηθίζει όλοκλήρους σελίδας τών μυθι- 
στοοημάτων τής Σάνδ καί τή φέρει καί γλυκύσματα 
ένίοτε. Τήν έσπέραν έκείνην τή έκόμισεν ώραιοτάτην 
τούρταν, ήν παρήγγειλεν έπίτηδές είς τόν ζαχαροπλά
στην. *Η κυρία παρηγορεϊται έκ τών γλυκέων λόγων 
τοΰ συζύγου καί άποφασίζει όπως έγερθή τής κλίνης διά

νικής ορθογραφίας, καί οστις περιηγούμενος έντός τοΰ 
δωματίου καί εύρών άνοικτόν τό έρμάριον έκρινε καλόν 
νά άφαιρέση τό μόνον άντικείμενον τό ταράσσον τήν με
ταζύ τών φίλων άρμονίαν καί λαβών τόν τυρόν άπήλ- 
θεν. Ότε ήλθεν ή ήμέρα, δ Δάμων, οστις είχε προα
ναγγείλει είς τόν καθηγητήν τό δώρον, έμεινεν ώς στή
λη άλός, μή εύρών ούδέ ψιχίον αύτοΰ. Αί ύποψίαι του 
φυσικώς έπεσον έπί τοΰ γαστριμάργου Φιντίου, δν έπέ- 
πληζε διά δριμειών λέζεων. Είς μάτην έκεϊνος διεμαρ- 
τύρετο, διαβεβαιών ότι είδε πρό ήμερών είς τά πέριζ πής 
οικίας κατασκοπεύοντα τόν φοβερόν γάτον τής γειτόνισ
σας. Ό Δάμων έμεινεν άμετάπειστος καί έδιπλασίασε 
τάς πικράς λέζεις. *0 Φιντίας θυμωθείς έπί τέλους τώ 
έπεμψε μίαν έδραν κατά κεφαλής, καί ό Δάμων, ζαλι- 
σθείς πρός στιγμήν, ώρμησεν έμμανής κατά τοΰ Φιντίου. 
Οί όύο φίλοι συνεπλάκησαν ούτω στενώς καί ούτω άνα- 
ποσπάστως έκ τής κόμης, ώστε έδέησεν ή Αστυνομία 
παρεμβάσα νά μεταφέρη άμφοτέρους είς τό χημεΐον όπως 
τούς όια.Ιΰσρ.

νά γευθή τήν έτι γλυκυτέοαν τούρταν. Πλήν αύτη έγέ-1 
νέτο άφαντος, διότι πρό τής κυρίας έσκέφθη ό Μούρ
τσουφλος. Ή κυρία βλέπουσα τήν άπάτην αρχίζει νά 
κλαίη' τά δάκρυα πλημμυρίζουν τήν αίθουσαν τά έπι
πλα πλέουν έντός αύτής. ’Επακολουθεί σκηνή άπερίγρα- 
ππος. Ό σύζυγος μή γινώσκων πώς νά δικαιολογηθή καί 
φοβούμενος μή πνιγή, φεύγει φρυαττων εκ τής λυσσης. 
Οί ύπηρέται σπεύδουν με κάδους, xat την πρωίαν διη
γούνται είς τήν σωθεΐσαν ώς έκ θαύματος έκ τή; πλημ
μύρας συνοικίαν τό γεγονός καί τό κατόρθωμα τοΰ γάτου 
τής γειτόνισσας.

* *

□Εκηνή δ'. Ή Ίουλιέττα τεσσαρακοντοΰτις περίπου, 
εύτραφής καί μουντσουρωμένη ένεκα τών μετά τοΰ λέ- 
€ητος στενών αύτής σχέσεων, έσχε τό θάρρος νά θέση 
κατά μέρος δύο παχεΐς δρτυγας καί νά δεχθή άτρομήτως 
τό ύβρεολόγιον τής κυρίας, ήτις δέν ήθέλησε κατ' ούδένα 
τρόπον νά πιστεύση ότι τούς έπέταζεν ώς όζοντας. Κα
τόπιν προειδοποίησε τόν Ρωμαΐον καί προσεκάλεσεν αύτόν 
είς νυκτερινήν εύωχίαν, καί δ Ρωμαίος, άρειμάνιος δε- 
κανεύς, σπεύδει τήν έσπέραν πλήρης έρωτος καί βουλι
μίας. Άλλ’ ένώ άνταλλάσσουσι θερμοτάτας έρωτικάς 
φράσεις, δ φοβερός Μούρτσουφλος, ήρπασε τούς όύο όρτυ- 
■γας, μή άφήσας ούδέ κάν τήν σούβλαν πρός δικαιολόγη 
σιν τής Ίουλιέττας. Στρώννυται ή τράπεζα καί μεταβαί
νει ή Ίουλιέττα πρός παραλαβήν τοΰ ορεκτικού εδέσμα
τος, άλλά ρηγνύει κραυγήν βλέπουσα τήν άρπαγήν. Ό 
Ρωμαίος βλέπων ούτω άπροσδοκήτως ματαιούμενον τό 
συμπόσιον οργίζεται, ύποπτεύεται δόλον καί προφέρει 
σκληράς λέζεις κατά τής Ίουλιέττας, ήτις άνταποδίδει 
πά ίσα. Ό Ρωμαϊο; τή φιλοδωρεί έν ράπισμα, ή δέ Ίου
λιέττα τφ φορεΐ είς τήν κεφαλήν παρατυχοΰσαν κενήν χύ
τραν. Ή συμπλοκή γίνεται μανιώδης. Ή οικογένεια ά
κούουσα τόν θόρυβον προστρέχει έντρομο; καί αύθωρεί 
αποπέμπει μετ’ αισχύνης τό παλαιόν ζεύγος τών έρα- 
στών νά λύση τάς διαφοράς του έκ τής οικίας, ένώ ό αί
τιος τοΰ κακού, δ γάτος τής γειτόνισσας, ροκανίζει ήσύ- 

ς είς έν μέρος τά τρυφερά οστά τών έρτύγων.

* *

Χχηνή έ. Ό Δάμων καί δ Φιντίας εινε δύο έπαρ- 
χιώται μαθηταί γυμνασίου εχοντες κοινόν τό δωμάτιον, 
κοινά τά φορέματα ένίοτε, κοινά τά μαθήματα καί χοινά 
τά όνειρα, έντός τών δποίων πλέουσι συχνά φανταζόμε- 
νοι εαυτούς κατ' άρχάς έπιτρόπους ναοΰ, έπειτα δημο
τικούς παρέδρους, έπειτα πτυχιούχους έπιστήμονας καί 
διαπρεπείς πολιτικούς άνδρας. Πλήν τήν άρμονίαν τό
σης φιλίας έφθόνησεν δ πειρασμός, εΐσελθών έντός τοΰ 
ταπεινού αύτών ένδιαιτήματος ύπό τό σχήμα ένός κε
φαλιού τυρού, οπερ άπέστειλεν ώς δώρον δ πατήρ ένός 
«ύτών πρός τό τέκνον του. Είς μάτην δ γαστρίμαργος 
Φιντίας ήτει παρά τοΰ Δάμωνος μικρόν τεμάχιον δ Δά
μων δέν συγκατατίθεται, διότι δ τυρός έκεϊνος έχει ύψη
λόν προορισμόν. Σκέπτεται δι* αύτοΰ νά έζευμενίση τόν 
γηραιόν καθηγητήν φρυάζαντα, διότι άπήντησεν είς τό 
θέμα του τιρόν μέ ι, καί κατέφυγεν ώς βλέπετε είς τήν 
ομοιοπαθητικήν μέθοδον. Ταΰτα πάντα όμως ήγνόει δ 
Μούρτσουφλος, οστις έν ταϊς πολυειδέσιν άσχολίαις του 
δέν έσκέπτετο καθόλου περί τής έπανορθώσεως τής έλλη

(Έχ τών τοϋ άθανάτου Βο1)1>·)
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’.1νώ«υμος ...................................................................... 1» 2
‘0 χ. NtxiXxo; Γ Μκενχχη;...................................... η 10

19
‘0 X. Δημ Κ. Μχυρουδής....................................... » 9

ΣΗΜ. Εΐνχι λνχηχόν ότι ή κοινωνία ιόσον ολίγον οονεχινήβη 5 «9
τής ιδέας τής πχρηγορίχς αύτής τών δυστυχών φυλακισμένων. Δέν Ιχι-
ικύομιν 5·λ ε’ς Ιχαοιαν 3>λτ!ον 6χ άνηγγίλλομιν αχό 8ίο χαί ϊριίς 
δωοητχς. Έχυ £σ:ελλον όλο·, ο! συγχαρίντις ήμιΤ* προφοριχώς, Οχ ιί- 
χομε* τώρχ συνηγμίνους χιλίους τόμους. Άλλ’ είμιΟχ τόσον πλούσιοι 
ιις λόγιχ. Κχΐ άπο χυρίας; . . . Κχμιχίχ ! Ζήτω ή Διζιί !

--------------—ο Ο g—

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ.

Ό Άστήρ τής Άνατο.Ιής γράφει ;
«Χαίρομεν ότι δ καλός συμπολίτης ήμών καί διευθυν

τής τής Διοικητικής άστυνομίας Αθηνών καί Πειραιώς 
πεσών άπό τοΰ 'ίππου του έπληγώθη έλαφρώς».

Ναί, χάρις τώ Θεώ, ό κ. Κοσσονάκος έπληγώθη έλα
φρώς, άλλ’ έτι έλαφρότερον άναφέρει τό πράγμα ό 
Άστήρ ούτος τής Άνα,τοΛής καθώς τό άναφέρει. Άκοΰς 
έκεΐ νά χαίρη, ένώ έπρεπε νά χύνη δάκρυα διά τό πά
θημα τοΰ καλού συμπολίτου ήμών.

Έν τινι έζοχική οικία έν Σύρω, γράφει ή Νία Έφη- 
ptpic, ηύτοκτόνησέ τις άνατινάζας τό άνω μέρος τής 
κεφαλής του διά πολύκροτου».

Εϊμεθα περίεργοι νά μάθωμεν τί έγεινε τό κάτω μέ
ρος τής κεφαλής τοΰ αύτοκτονήσαντος, άφοΰ άνετίναζα 
|τό άνω μόνον.
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Ή Έφημερίς τής 21 ’Οκτωβρίου άναφέρουσα ό’τι : 
«’Απόψε έν τώ θεάτρω Πειραιώς δίδοται έκτακτος εύ
εργετική παράστασις κλπ.» προσθέτει άμέσως κατω
τέρω : Τήν αύτήν ήμέραν ό Β. Τράκας θέλων νά εισα
γάγω τό ποίμνιόν του εις τόν αγρόν τοΰ Α. Ντούσου 
έπυροβολήθη ύπό τούτου καί έτραυματίσθη». Δέν λέγει 
όμως ή Έφημερίς άν έγεινε καί τοΰτο είς τό θέατρον 
τοΰ Πειραιώς.

Η ΠΑΝΗΓΪΡΙΣ ΤΗΙ ΠΠΑΡ1ΠΙΑ1.
(Σανίχηα ί'3» προηγονμινον άριβ. 350)

ΙΥ
Τό πσνηγΟρε-

Ώς προεΐπον ύμΐν ή συρροή, κίνησις, κατανάλωσις, 
εΐσπραξις, ύπήρξε παρά ποτέ άκμηρα έφέτος’ ό συναγω
νισμός κατά συνέπειαν πολύς καί αί τιμαί μικραί, ώστε 
τά κέρδη τών έμπορων κατενεμήθησαν καί αί άπολαυαί

Β UUy'"’’ '»·! » £σως έπιπροσθέσω σοι καί τινα περί τοΰ μάλλον
•πληροφορίας έμάθομεν οτι όλοι ζώσι και υγιαινουσι y'K!|T-e^0Q Βακχικωτέρου καί έπαγωγικωτέρου μέρους

’ τολυλογίαν, τής όποιας τα' i.L... ... „5ι Ά.χμολονότι προσεβλήθησαν άπό πολυλογίαν, ...,___ ,
κρούσματα, θά φανώσι μετ’ ολίγον είς τήν Βουλήν, κα-ίΤ?ς πκνγΐγύρε<ος 
νείς όμως δεν προσεβλήθη άπό ευλογίαν.

πλην είς μάτην άνέμενον καί έγ» 
αύτό καί προσεδόκων μικράν τούλάχιστον λοξοδρομίαν, 
άπό τήν καθαρώς πραμματιυπχήν παράστασιν όλων αύ-

__ τών καί τών όκτώ ήμερών. Τό θέαμα, ή άποψις, ή άνα-
βολή αύτής όλως καθημερινή, άτημέλητος, σκοτεινή. 

Τό έξής άναγινώσκομεν είς τά 'Ημερήσια Νέα, όχι τοΰ Ούτε μία σημαία, ούτε μία είκών, οΰτε είς κλάδος δά- 
Λονδίνου μέ συμπάθειο. φνης ή μύρτου ή έλαίας κάν, οΰτε εις φανός περιττός,

«Είναι βεβαιωμένον οτι πολλάκις ένεκα τής βράδυ- οΰτε μία άσματος φωνή, οΰτε είς τόνος μουσικός- Δύο 
τητος τών πυροσβεστών πολλά δυστυχήματα έλαβον δια- Λαούτα Καλαματιανά παρέμεναν ώς ένέχυρον είς καφφε- 
στάσεις έκ πυρκαϊάς». νεϊόν τι τής πόλεως, ό Φασον.ίής έξέσχισε τό πρόγραμ-

Δηλαδη ? ? ? μοί του, αί δύο δέ τής Νεαπόλεως μοΰσαι καί έστιάδες
— | αί πατήσασαι μέ έμπνευσιν καί σφρίγος τό έδαφος τής 

νεωτέρας αύτής ’Αρκαδίας έμειναν θεώμεναι άπό του
Τό επόμενόν δεικνύει τί σημαίνει νά ηναι τις διδά- ϋψους τής αστυνομικής άπαγορεύσεως τά Βεζεστένια 

«καλός καί νά τόν ύπερασπίζη τό Εθνικόν Πνεΰμα. τής "^· yi αγονίας.
’Εν ένί καί μόνφ φύλλω τής Έφημερίδος τής Κυβερνή- Καί ϊνα μή θέσω ύποσημείωσιν, άς άνοίξω παρένθεσιν 

σεως, λέγει ή έφημερίς αυτή, έδημοσιεύθησαν 513 δεομι- ένταΰθα. σημείων ότι, ' Λϊ Λαγούία, ή 'ύίϊ-^αχοόάας,— 
σμοί, παύσεις καί μεταθέσεις δημοδιδασκάλων’ έπομένως ή άγ(Κ άπόκρυφος, ό άγιος άγνωστος, ό ναός άνύπαρ- 
καί έν τώ κλάδω τούτω δέν έμεινε λίθος έπί λίθου.» κτος, ή π7]γή τ·Ζζ όνομασίας ή ή παραφθορά τής κλή-

Οί πτωχοί ογ)|χοό'.όασκαλοι τούτο fxovov τους ελειπε σεως ανερεύνητος — ονομάζεται παρά τών έγχωρίων yj 
ν άκουσωσιν οτι είναι λίθοι έπί λίθων καί ή κυβέρνησις κάτωθεν τοΰ χώρου τής πανηγύρεως, είς άπόστασιν μό- 
τους κατεκρημνισε. ίλες δεκαπέντε βημάτων άπό τής θαλάσσης έκρέουσα

— άφθονος καί δροσερά πηγή, γνωστή είς τούς γραμματι-
, t r t (ζοιγ/ίζους τοΰ τόπου ώς Λιονυσιάς πηγή, καί ότι όλε—

Κατά την Εγημεριία, έν Τριπόλει τά δικαστήρια άρ- γΟν παρέκει άκόμη καί έτι έγγύτερον τής θαλάσσης έκ- 
γοΰσι έλλείψει δικαστών. , ρέει ^πό τίνος βράχου καί άλλη πηγή έτι δροσερωτέρα

Μονον ελλείψει δικών καί δικηγόρων ουδέποτε τα δι- έπαγωγικωτέρα, καί όμως οί Κυπαρίσσιοι διστάζουν 
καστήρια θ’ άργήσωσιν οΰτε είς τήν Τρίπολιν οΰτε είς άχόμγ) νά χατέχθουν τβν βράχων των καί νά πήξουν τάς 
ίίλην τήν Ελλάδα.· Τοΰτο όέ θά ήτο ^ φαινόμενον είς χαλιβίς των εί; «?οσ?ορωτάτην καί τερπνοτάτην 
τήν Ελλάδα άξιον σημειώσεως, όχι τό άλλο. 'αύτήν τοποθεσίαν, τήν όρισθεϊσαν πρό εικοσαετίας διά

συνοικισμόν ! Κλείω τήν παρένθεσιν και έπανέρχομαι είς
τούς πανηγυρίώταις μου.

Μόλις κρυφθή ό ήλιος αρχίζουν νά συνάζουν οί μέν τά 
ψώνιά των καί ν’ άνέρχωνται, οί δέ τάς πραγματείας

Έφημερίς τις λέγει ό’τι «άπό τινων ήμερών νέος κομή
της άνεφάνη είς τόν ούρανόν.» . .

Μά ποΰ λοιπόν ήθελε νά φανή δ κομήτης, άν όχι είς των καί νά τανύουν έπ’ αύτών τά κεκμηκότπ μέλη των 
τον ούρανόν ; Μήπως είς τήν Γήν ή είς τήν θάλασσαν ;(Μετά μίαν ώραν ή άνερχομένη σελήνη δέν φωτίζει ή τούς 

'πλείους ρέγχοντας, φιλαργυρώτερόν τινα μετροΰντα τήν 
είσπραξιν τής ήμέρας του καί λαθοΰσαν τινα όμάδα κρυ- 
φοπατοΰσαν. Ωστε ύπ’ αύτήν τήν έποψιν ή πανήγυρις 
αΰτη παρουσιάζει έκτακτόν τινα στερεότητα καί ’Αγγλι
κήν έμβρίθειαν, ής άποτέλεσμα ίσως καί τής τοΰ ιππι
κού παρουσίας είναι ή καθ’ όλοκληρίαν ελλειψις έφέτος 
τούλάχιστον ού μόνον συγκρούσεων αίματηρών καί ερί
δων, άλλά καί άπλοΰ άτακτήματος.

Τήν έπομένην λίαν πρωϊ πάλιν αρχίζει ή αύτή έργα
σία μέ τήν αύτήν κανονικότητα, μέ τό αύτό προσωπι-

Ή Νέα Έφημερίς γράφει ό’τι προχθές έ’νας αγριόχοιρος 
δτρεχεν είς τήν άγοράν σφαγμένος.

Τί παράξενον νά ίδωμεν αΰριον άλλον αγριόχοιρον νά 
τρέχη είς τήν άγοράν ψημένος.

Αβδηρίτη.

κόν, μέ τήν αύτήν πουριτανιχήν σεμνότητα. Ούδ’ έρω- 
τιδέως πνοή άποτολμά ν’ άμαυρώση τήν άπόστιλψιν αύ 
τήν έν τόση συρροή, έν τόση συνωθήσει. Άλλά πώς ! 
άφοΰ τά έκτός τοϋ υμεναίου θήλεα τής Κυπαρισσίας είσί 
προγεγραμμένα καί έξ αύτής τής τόσον εύτάκτου καί 
εκτάκτου συναθροίσεως, κάπου-κάπου δέ μόλις έπιφαίνε- 
ται νεαρόν τι πρόσωπον είτε ύπό τήν σκέπην καί τό ζη
λότυπον βλέμμα τοΰ μνηστήρος αύτοΰ, είτε ύπό τήν αι
γίδα ξενικής συνήθειας καί γειτονικής έλευθερίας· κα
θότι τά γέτονα πολίσματα τών Φιλιατρών καί Γαογα-
λιάνων είτε φραγχιχώτερα είτε --ro7y?-i;raiJrfpa__ άν μοί
έπιτρέπηται ή λέξις—μάλλον προφαίνουσι καί όλιγώτε
ρον προφυλάττουσιν άπό τά βέβηλα όμματα, τά ζων
τανά καλλιτεχνήματα των, έφ’ οίς δικαίως έπαίρονται.

Άλλ’ άν δέν κατώρθωσα οΰτε είς τήν πανήγυριν ν’ ά- 
πολαύσω τής θέας τών χαφασσωμένων Κυπαρισσίδων 
άπήλαυσα άλλου τίνος σπανίου χρήματος καί εκτάκτου 
φαινομένου κατά τά μέρη ταΰτα, τών . . . έπαιτών Έδώ 
όπου ή σταφιδάμπελο; καί ή καλλιέργειά της δέν άφί 
νουν ούδένα νά τείνη έπαίτιδα τήν χεϊρα, άλλ’ οΰτε τά 
επαγγέλματα τοΰ άχθοφόρου, ύδροφόρου, πλυντρίας κτλ. 
νά έξασκήση, δύναταί τις έπί όλόκληρον ένιαυτόν νά 
φυλάττη δίλεπτον εν τώ θυλακίφ του άναμένων νά έξα
σκήση τό κυριώτερον παράγγελμα τοΰ Εύαγγελίου, ώς 
ό συνειθισμένος, άν όχι είς τάς καθημερινά; πολιορκίας 
τών χαντουνΐων τής Ζακύνθου, τούλάχιστον είς τάς 
κατά Σάββατον πενταριχάς έκ τοΰ προϋπολογισμού του 
περιθάλψεις στενοχωρεϊται άναγκαζόμενος νάμεταβιβάζη ιε ι «— λ Μ ΛΙΙ-^ζ-τ—γ-τ-^
2λα ταΰτα τά περισσεύματα, είς τήν μερίδα τών κερδών \Ι Η Α |\Ι Α Τ Π ΤΩ Μ
«ύτοΰ, άν όχι είς τοΰ κρεοπώλου καί ιχθυοπώλου τόν Mil I I I I Ι\|
άπληστον χορβαν&ν. Διό άπλήστως ένετρύφησα είς τήν ______
κατά μήκος τής όδοΰ τής Κυπαρισσίας παράταξιν τών 
παντός ράκους καί ειδεχθείς, αύτών ηρώων άπό τοΰ έν
τελώς παραλύτου γυναίου τοΰ πρηνηδάν συρομένου καί 

ίΡ,,_ζ,.νΛ00Τ^_

ΞΕΝΟΔΟΧΕΐΟΝ

ΝΕΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
(^Οίός Έρμοΰ χαί Βουβής, έχΐ τήο γωκίαι;, π.Ιησίοτ 

τής Π.Ιαχείας Συντάγματος

Η Νεα αιγυπτος είναι τό
(παλαιόν πασίγνωστον Ξενοδοχεΐον ΑΙΓΥΠΤΟΣ έπί τής 
Όιίοΰ Σταίΐου.Διευθυντής είναι δ έκ τών διευθυντών τή; Αέγύπτοι» 
κ. Λύσανδρος "Ροβολόπουλος, δ άγαπητός τής Μεγάλης 
πελατείας τής Αεγύητον.

Η ΝΕΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
εχει έπίπλωσιν όλως καινουργή, δωμάτια εύρύχωρα, ά- 
Ιριστα διεσκευασμένα, είναι είς τό κέντρον τής άθηναϊ- 
(κής κινήσεως, παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος, μέ πε- 
ριποιητικώτατον διευθυντήν, καλλίστην ύπηρεσίαν καί έν 
γένει ύπόσχεται τήν πλέον άνετον καί εύάρεστον διημέ- 
ρευσιν είς τούς πελάτας αύτής, είτε μόνους, είτε καί οί-

ΕΙΣ ΤΗΝ

άπαισίως βοώντος μέχρι τής έξυπνοτάτης καί ζωηροτά- 
της apparitia Γιώργη τοΰ Σκαρπαλέζου, τοΰ ζωντανού 
αύτοΰ χα.Ιανταρΐου καί drfoi.TOpixoE, τό όποιον έξαιρετι- 
κώς συνιστώ ύμΐν—έάν ποτέ πατήση τό Αθηναϊκόν χώ
μα—ώς πολυτιμώτερον καί αύτοΰ τοΰ Άττικοΰ τοΰ φί
λου Ειρηναίου καί αύτών τών -40 ειδών ημεροδεικτών τοΰ 
κ. Κωνσταντινίδου

Διά νυκτερινάς έκδρομάς και παρέας τό 
έςοχικόν καί δμως τόσον κεντρικόν

ΖΥΘΟΠΩΛΕΪΟΝ ΚΩΣΤΗ ΛΑΜΠΡΟΥ
(αες τό Κολωνάκο).

Λ&κχξη εδςαέτβρχ δωμ,άτικ!—Φωτοχυσία <»ΙΚωνσταντινίδου. Αεκκςΐζ εοιχο··«Η—----- _ _ Λ
Καί οΰτως όμοιομόρφως καί οίονεί κατ’ αντιγραφήν Gioi.noX j_M«ipx τίΐς Βείννης πχγωμ,ένη ! ί Σ 
-.ο. .λ «αοελθούσης έβδομάδος, ή Κυ- x(XXIOxeuiii,παγωμ4νη!!ίΚαί ούτως ομοιομυρφω^ — __

διήλθε τό Σάββατον τής παρελθούσης έβδομάδος, ή Κυ 
ριακή καί ή Δευτέρα τής παρούσης’ τήν Τρίτην, τοΰ| ' 
Σταυρού, σφοδρός άπηλιώτης έποίκιλλε τό μονότονον' 
•τής συναθροίσεως άνατρέψας σκιάδας καί παραπήγματα 
καί καταθάψας ύπό παχέα στρώματα σκόνεως άνθρώπους 
καί πράγματα, ούδόλως όμως παρακωλύσας τήν συνώθη-
ctv τών χωρικίδων περί τά ύποτρέμοντα σανιδώματα 

’ --------λ- —λ». —Εΐοαπλω-

' ·--- —-----.---
’Κγγωρίχ, βιεν έζεκη; κχτχσκευήφ, πχγωμίνη!!'. 
Ολοε οε μιεζέδες πρόσφχτοε ' » ’ f

τό Γρα-καί πράγματα, ουοοκως ομω^ ... _σιν τών γωρικίδων περί τά ύποτρέμοντα σανιδώματα X—*- ~ ΐ . Λ <■
. Ζ· '; , « , _ Γ ρ » οεϊον τοΰ Μ« Χ,χνεαχε τους επομένους αριθμούς του:χ«1 «»ς χ,βωτ,»,, ,?«πλω- ?«·«> « , , 120 Ρ,;ι ,33,

Τ,- ,ζομέ,,. ,πχ,Λβ.ν.χ , . · )8; ,θ’3 >„ >χ. 2,2’_
,Μ,, «(.«οτ,,.. ,' 35’ : ’ J ίί.,, ,ίμίςτί.<-έπανέφερε καλλίτερον πλην αραιυι«.ρ«» .ού τήν Πέμπτην ήρχισε πλέον ή πανήγυρις νά παραδ.δη θ εχων 

«τό πνεΰμα άίά.ττιστος εύτυχώς καί σωθεΐσα άπό τά φθι- βτείλη.
νοπωρινά τοΰ ούρανοΰ παιγνίδια. ------------------ -Τήν χθές Παρασκευήν χα.Ιασμύς . . .—δ^ι κόσμου— ΤΟ 1’ΠΟΑΙΪΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ τ

- ,Λ_.. —Όίοΰ Μουσών, παρα·
------- οΰ κ.
ΰ Μουσών, παραπλεύ- 

τής Όίοΰ BovJ-ής^ 
λ««Γΐαού τοΰ Φούρνου. Κατασκευή στερεά. Έκεΐ κατα-

V .Την χθές Παρασκευήν χα.Ιασμίς . . .—όχι κόσμου— ΤΟ     _________παραπηγμάτων σκιάδων,μπαλαρίσματα, κουβαλίσματα.. Γιαννοπούλου, πρώην έπί τής Όίοΰ .
θε$ σου> Χα1 τ° οως τοΰ Γραφείου μας, μετετέθη έπί

/νντιζου του Φουρνου. Κατασκευή σίτής οφειλής μου τώ Μή Χάνεσαι »
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2 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΜΙΙ ΧΑΝΕΣΑ'Ι

«τούς απαγορευτικούς περί κυνηγεσίας νόμους, έκυνηγή- 
σατε άντί τρυγόνων καί ορτύγων τους πολίτικους εναν
τίους σας, έσώσατε οσους ήδυνήθητε ώς άλλος Χρίστος 
έκ τών φυλακών φίλους σας, και έφυλακίσατε οσους πάλιν 
ήδυνήθητε έχθρούς σας, έκάματε τόν Έπαρχον καί τόν 
Είρηνοδίκην όργανά σας,έκαμμύσατε τούς οφθαλμούς σας 
γλυκά, ώς σύζυγος ήτις τά θίΛει, πρός τάς παρανομίας 
κομματαρχών σας, ΐχάματι χίαχάχια πολλάς κερδοσκο- 
πικάς υποθέσεις, έθηλάσατε ό,τι δημόσιον εύρετε έν τή 
τρίβω σας, έστερεώσατε τά θεμέλια τής μελλούσης επι
λογές σας, και έπανέρχεσθε φαιδροί, κατευχαριστημένοι, 
έτοιμοι νά ροκανίσετε, νά συζητήσητε καί νά τσακω- 
•ήτε.

θνητοί μεγάλοι ! Μικροί αθάνατοι ! Ή δόξα σας αι 
οεται ώς οφιοειδής στήλη καπνοΰ ύπέρ τάς κεφαλάς 
ύμών καί είς τούς πόδας σας ή πατρίς ώς κυνάριον λείχει 
τόν πατριώτην κονίσαλον τών ύποδημάτων. Μόλις ά- 
ξιοΰτε νά την άτενίσητε, ώς πόδες αριστοκράτου τεινό- 
μενοι είς μικρόν στιλβωτήν,άφοΰ την έχετε ύπερπληρώσει 
ευεργεσιών, άφοΰ έφυράνατε, παχυτραφεΐς άντιπρόσωποι 
πρός χάριν της. 'Υπέρ αύτής ηύξησεν άτημέλητος καί 
λιπαρά ή γενειάς σας, ύπέρ αύτής τά άγνά σύνορα τοΰ 
ύψηλοΰ σας πίλου φέρουν πυκνόν στρώμα λίπους,ύπέρ αυ
τές ένιοι έξ ύμών ξηροβήχετε, καί άλλοι είσθε άρθριτι- 
κοί,καί τινες ύποφέρετε διαβήτην, καί μερικών ή σπονδυ
λική στήλη άρχεται καμπτομένη ύπό τήν άφθονον κατα- 
νάλωσιν τόσης μεγαλοφυίας. Άντί τούτων πάντων ή 
φιλάργυρος πατρίς μόλις σάς αποζημιώνει μέ μισθόν ύπα
στυνόμου, ύμάς τούς διορίζοντας ορμαθόν τοιούτων μι
σθοφόρων έν ταϊς έπαρχίαις σας. Τοιαύτην φιλαργυρίαν 
δικαίως έκδικεΐσθε, μιμούμενοι τούς ύπηρέτας φιλαργύρων 
αύθεντών, οΐτινες διά κλοπών καί παντοειδών καταχρή
σεων άναπληροΰσι τό γλίσχρον τής μισθοδοσίας, ή τήν 
μαγείρισσαν οικονόμου οίκοδεσποίνης ήτις προεξοφλεί τά 
δι’ αύτήν προωρισμένα άπομεινάρια τής τραπέζης τρώ- 
γουσα καί ροφώσα αύτή πρώτη έκ τές χύτρας τήν άγα- 
θωτέραν πάντοτε μερίδα. Σεϊς δέν κλέπτετε, ώ νομοθέ- 
ταΐ’ κάμνετε μόνον αίσθαντικήν τήν υπαοξίν σας έπί τής 
πτωχές πατρίδος, άφαιροΰντες ολους τούς χυμούς της 
καί καθιστώντες αύτήν όσημέραι ξηροτέραν σκύτους βυρ
σοδεψείου.

★
* *

”ί’"ρχεσθε ί Αιά νά κάνετε τί ; Καί δέν άρκοΰν, ά- 
ήεόφοβοι, 8σα έκάματε άπούσης τής λεγομένης Βουλής 
σας ; Πρέπει νά έξακολουθήσητε τό έργον,ώς ό Όθέλλος, 
οστις στραγγαλίσας τήν Δεσδεμόναν του κτυπά έπειτα 
έπανειλημμένως διά μαχαίοας, όπως διπλώση τόν θάνα
τόν της; Άλλ’ έκεΐνος τούλάχιστον κτυπά έκ τρυφερό- 
τητος, ΐνα μή αίσθανθη τό άγαπητόν του θύμα τήν έλα- 
φροτέραν άγωνίαν θανάτου. «Τί ειν’ ό θόρυβος αύτός ;— 
Άκόμη ζή ; Άκόμη ; Έγώ, ό άγριος, έγώ θά δείξω εύ- 
σπλαγχνίαν. ’Ιδού, τήν άγωνίαν σου τήν προμακρύνω. 
Νά- νά.» Αύτό τό μαχαίρωμα θέλετε νά τές δώσητε καί 
σεϊς, ώς στεφάνωμα τών άλλων πληγών, ώ καί τών βα
τράχων ψυχραιμότεροι κύριοι ;

Υπήρχε ποτέ, έντός τών έκ κονιορτοΰ ρωμαίϊκων συν- 
νέφων κεκρυμμένος θησαυρός, άνθρωπός τις έπαγγελλόμε- 
νος τόν άναμορφωτήν, τάν επαναστάτην, τόν έπανοοθω- 
τήν. Ό άνθρωπος αύτός έκέκτητο δλας τάς γνώσεις νά 
διευθύνη τήν άναμόρφωσιν, όλην τήν θέλησιν νά τήν εΰο-

δώση είς καλόν πέρας καί όλην τήν δύναμιν νά τήν έκ
τελέση. Τόν άνθρωπον αύτόν τόν έκύκλωσαν άνδρες Λιλ- 
λιπούτειοι,κατορθώσαντες νά διολισθήσωσιν είς τά θυλά
κια καί τόν στόμαχόν του, είς τάς πεοισκελίδας καί τούς 
μηρούς του, είς τήν ρεδιγκόταν καί τούς πνεύμονάς του* 
είς τόν πίλον καί τόν έγκέφαλόν του. Άπαξ λαβόντω* 
κατοχήν ολου τοΰ οργανισμού του, τό διαρρέον τάς φλέ
βας του αίμα έφθάρη, τά νεΰρά του έχαλαοώθησαν, ot 
μΰς έμαλάκωσαν καί ό πρίν γνώσεις, θέλησιν, δύναμι* 
συνδυάζων έν έαυτώ έφάνη έστεοημένος τούτων πάντων, 
καί ό πρίν δυνάμενος νά έπαναφέρη άπαντας αύτούς είς 
τήν Οέσιν των έγένετο τό ύποπόδιον τών ρυπαρών τω* 
πελμάτων. Ό άνθρωπος έκεΐνος είναι ό κύριος πρω
θυπουργός καί οί Λιλλιπούτειοι έστέ ύμεϊς.

Διατί κατέπεσεν ή διοίκησις ; Διατί τά έγκλήματα 
ηύξησαν ; Διατί ή διαφθορά έπερίσσευσε ; Διατί σωρός 
Έπάοχων άπεδείχθησαν καταχρασταί ; Διατί κακούρ
γοι ύψώθησαν είς τάς νέας έπαρχίας είς αστυνόμους, 
τούς οποίους έξ αίδοΰς ή κυβέρνησις έπαυσεν ; Διατί ού
δέν καλόν έπετεύχθη ; Διατί ούτε τοΰ άλφα τής άνα
μορφώσεως ήψατο ή κυβέρνησις ; Διατί κυλιόμεθα είς 
τό αύτά ρεύμα ; Διατί όσημέραι καταπίπτει τό φρόνη
μα καί έκλύεται ή κοινωνία ; Διατί κινδυνεύει νά έκ- 
πληρωθή ή προφητεία τοΰ Δεληγιώργη, έν στιγμή πόνοι» 
γράψαντος, ότι μίαν ήμέραν ό περιηγητής διερχόμενος 
τών ’Αθηνών θ’ άναφωνή :

— Έδώ ύπήρξαν τά Σόδομα καί τά Γόμορρα ;
Διατί ; Διότι ή πλειοψηφία τοΰ Τρικούπη διόλου δέ* 

παρήλλαξε τής πλειοψηφία; τοΰ Κουμουνδούρου. Καί 
αύτή καί έκείνη τήν πατρίδα ύπολαμβάνουσιν έστρωμένην 
τράπεζαν καί όταν λάβωσι τήν άδειαν νά καθήσουν έπ’ 
αύτής φωνάζουν μετά πρωτακούστου άναιδείας : «Ι»έρ- 
τε να φάμ.ε. Καί τρώγουν νόμους, ηθικήν, τοΰ δημο
σίου συμφέροντα, τιμήν, άσφάλειαν, ιδιοκτησίαν, άνα- 
πνοήν τοΰ τόπου καί τών πολιτών.

*
* *

*ΕρχεοΟε ! οί βασιλείς μας οί άοχοντές μας, οί σα- 
τράπαι μας ! Ενώπιον ύμών, ώ κακά θηρία, ό βασιλεύς 
είναι άρνίον άκακον, άγνή περιστερά. ’Ακονίζετε τώρα 
τήν γλώσσάν σας ΐνα λαλήση περί συνόρων, περί Αίγύ- 
πτου, περί έθνους καί τόπου καί πατρίδος καί νέων νό
μων, άλλά πρό παντός άλλου, ώ φοβεροί Καραγκούνι- 
δες, άκονίζετε τήν μάχαιραν ΐνα άποκόψητε διά τάν στό
μαχόν σας τήν ροδινωτέραν έπιδερμίδα καί τόν εύχυλώ- 
τερον μ.ηρόν έκ τής ύφ’ ύμών όπτουμένης άμνάδος—πα
τρίδος.

-* *
'Έρχεαθε ; Κακώς ήλθετε !

Καλιβάν.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΝ ΣΤΟΥΤΓΑΡΤΗ.
(ΤΟΪ,ΕΙΛΙκηϊ ΑΝΓΚΠΟΚΡΙΤΟΓ ΜΑΣ.)

Χτουτγάρτη, 20 Σεπτεμβρίου.
Χθές περί τήν δευτέραν όίραν μ. μ. έφθασεν ένταΰθα 

ό βασιλεύς μας Γεώργιος. Διαφόρων πρεσβειών καί προ
ξενείων γραμματείς καί άκόλουθοι έσπευσαν ’ςτόν σταθ

μόν, όπως τόν ύποδεχθώσιν, έν οίς διεκρίνοντο ό πρέσβυς 
τής ’Ρωσσίας μεθ’ όλης τής άκολουθίας του, ό ύπασπι- 
στής τής βασιλίσσης, πολλοί αύλικοί καί ή A. A. Υ. ή 
Βέρα, άδελφή τής ήμετέρας Όλγας. Μετά τούτους προσ- 
ήλθε πλήθος περιέργων καί τόσων, ώστ’ έάν ήμην ό εί 
δικός έκ Γερμανίας άνταποκριτής σας κ. Von Puck δέν 
θά έδίσταζον νά γράψω, δτι οί πέραν τών συνόρων των 
ούδέν γνωρίζοντες ούτοι Γερμανοί συνεσωρεύθησαν νά 
Ιδωσιν έκτακτόν τι δν. Αί ΑΑ. ΜΜ., οί βασιλείς τής 
Βυρτεμβέργης, άπουσιάζοντες ’στά Friedrich hafcn δέν 
ήδυνήθησαν ’στήν ύποδοχήν νά προσέλθωσιν.

Ωραίος καί παχύς παχύς ένεκα τών λουτρών ό Γεώρ
γιός μας έχαιρέτησε τό πλήθος, καί παριδών ολας τάς 
έκεΐ έπισημότητας καί έμέ αύτόν άκόμη, τόν μόνον άν- 
τιπρόσωπον τής διμελοΰς έδώ Έλ. κοινότητος, ένεκολπώ- 
θη τήν νεαράν γυναικαδέλφην του καί προσενεγκών αύ
τή καί τή άκολούθω της τό καλλίτερον μέρος εν τή ά- 
μάξη, ώς ό δημοκρατικώτατος τών έπί γής, διηυθύνθη 
πρός τ’ άνάκτορα, ένθα βεβαίως παρωδία τις τής έν 
Λονδίνφ τραπέζης του θά τόν άνέμενε. Τούτο δ’ έξ ιδίας 
πείρας συμπεραίνω’ διότι έκ τοΰ πολλοϋ ένεκα τής πα- 
χύτητος βάρους του καθυστερησάσης τής αμαξοστοιχίας 
έπί τρία τέταρτα τής ώρας (έφθασαν ’στάς 2 άντί 1.05), 
ούκ ολίγον παραίτιος ή άφιξίς του έγένετο πάλης με
ταξύ τής περιεργείας καί τοΰ στομάχου μου.—Τό ήμε- 
ρήσιον τοΰ τόπου μας φύλλον έγραφεν, ότι αί ΑΑ. ΜΜ. 
δ βασιλεύς καί ή βασίλισσα τής Ελλάδος έρχονται, ά
γνοώ ποΰ βασιζόμενον. Τούτο γράφω ϊνα ύποδείξω ό’τι 
τοιαΰτα λάθη συμβαίνουν καί είς τήν Γερμανίαν.

Πόσον ή Α. Μ. θά διαμείνη έδώ δέν γνωρίζω, πι
στεύω ούχ ήττον μέχρι τής αΰριον, όπότε βεβαίως θώ 
παραστή ’στήν άπό τεσσάρων ήμερών θορυβωδώς τελου
μένην εορτήν τοΰ λαοΰ (Volkssfest). "Αν συμβή τι ά
ξιον λόγου, θά σάς γράψω προσεχώς. Σήμερον άρκούμε- 
νος είς ταΰτα διατελώ όλως πρόθυμος ΛΙεϊμ,άρ.

Υ. Γ. Τήν στιγμήν ταύτην πληροφορούμαι έκ τής 
προμνημονευθείσης έφημερίδος, τής έπιμενούσης έτι πώς 
καί ή βασίλισσα τής Ελλάδος είν’ έδώ, οτι ή Α. Μ. ό 
Γεώργιος εύρίσκεται ’στό Friedrichshafen, ένθα μετέβη
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ΦΡΕΝΌΚΟΜΕΙΟΝ.

Κοντά ’στήν τόση άλλη τοΰ έθνους εύτυχία 
θέ νά κτισθή άκόμη καί τό φρενοκομείο’ 
γίά τόν Δρομ,οκαϊτη τονίσετ’ έλεγεϊα, 
καί στήσετέ του ένα μεγάλο μαυσωλείο. 
Μνημόσυνα άξίζει μόνον αύτός ό Χλώτης, 
μόνον αύτός έφάνη άλήθεια πατριώτης

Μή κτίζετε σχολεία, Άκαδημίαις κΓ άλλα, 
σέ τέτοια τόν παρά του άς μή σκορπά κανείς, 
φρενοκομεία μόνο νά κάνετε μεγάλα, 
άν θέτε νά φανήτε σωστοί όμογενεϊς.
Ά; λείψουν τά σχολεία, ή έδραις καί οί πάγκοι... 
φρενοκομείων έχει τό έθνος μας άνάγκη.

Παντοΰ φρενοκομεία, καλοί μου «υμπολΐται, 
άς ήναι κΓ άπό ένα σέ κάθε μίά γωνιά, 
κι’ άπό τρελλούς έμπρός σας χιλιάδες θά εύρήτ»’ 
μέσα ’στούς δέκα θάναι θεότρελλοι ένν,ά.
Μά σάν μισοχαμένα κΓ ό δέκατος θά τάχη ... 
φρενοκομείο όλοι καί βούρδουλα ’στή ράχη.

Μήν προσπαθή κανένας τόν φρόνιμο νά κά'η,
’στόν τόπο τους θαρρείτε πώς στέκουν τά μυαλά «ας, 
άλλ’ όμως, Έλληνές μου, εύρίσκεσθε σέ πλάνη, 
σάς βεβαιώ πώς όλοι δέν είσθε ’στά σωστά σας. 
Καί ό τρελλός νομίζει πώς τάχει τετρακόσα, 
άλλ’ δμως τί δέν λέγει ή παλαβή του γλώσσα ϊ

Ω σύ, Φρενοκομεΐον τοΰ αειμνήστου Χιώτη,
’ψηλά έως ’στά νέφη μαρμάρινο νά φθάσης’ 
έσύ θά ήσαι τώρα ή δόξα μας ή πρώτη, 
κΓ αύτόν τόν Παρθενώνα θά τόν έπισκιάσης.
Έσύ χρυσών έλπίδων άκτινοβόλος φάρος 
τής δυνατής μας τρέλλας θά δέχεσαι τό βάρος.

’’Ω ! δέστε τής Ελλάδος τό πόδι καί τό χέρι, 
καί ’στοΰ Φρενοκομ-είου κλειδώστέ την τό δώμα, 
καί άν έκεΐ τολμήση μίά λέξι νά προφέρη, 
ενα χαλκά άμέσως ’στό φλύαρο της στόμα. 
Βατάτε την, κΓ άν θέλη τά σίδερα νά σπάση, 
ξύλο έμπρός καί πίσω ώς οτου νά συχάση.

Μακάριον τφόντι καί εύτυχές τό έτος, 
ποΰ θάχη ’στήν Κυψέλη ή τρέλλα πανηγύρι’ 
ώ ! τότε ό’πως λέγει τοΰ Σαίξσπηρ ό Άμλέτος 
’στήν κόρη Όφελία «Τράβα ’αχό Μοναστήρι,) 
κΓ εγώ τρελ.λός θά λέγω σέ κάθε συμπολίτη :

«Εις τοΟ Λρομ.οκχϊτη, βες τοΟ Λρομ.οχχϊτη.»
Souris.

ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ'-·

ίο
56
5
5

Ε' ΔΕΛΤΙΟΝ.
Ό χ. Βούλγαρης βιενΟυντης τοΟ φερονϋμου Πχιδχγωγείβυ Τβμ. Ϊ0

*0 χ. I. Βοοχουδίχης..........................,................................
*0 χ. Γιώργιος Μ. Ζχδίς.........................................................
*0 χ. Α. Ζυγομαλάς..................................................
’Ανώνυμο;................... .... ..........................................
*0 χ. Γ. Πχβχδχοιλιίου..............................................................· 14
Ανώνυμος........................................................................ Σώμ. 5
Σημ. Ό χ. Βούλγαρη; πρβσι(νιγ«εν Ιπίοης χχι 8ρ. ι’κοιιοχΐώ, 3ι! 

ώ» ή β’ χγορχοθώοι βιΕλίχ η βχ γρηο μΐύιουν ώς πρώιη χχταδολή 
προς άγορχν έομχρίων όπου βίλονοιν ΙνχποτεΟη τχ βιβλία.

► Ι-ΟΗ-



4 ΜΗΧΑΝΕΣΑΙ

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

ο At’ δ εκφράζω κάγώ τήν έφ’ οοου ζωής εύγνωμοσύ 
νην μου, προτρέπων τούς ύπο τοιαύτης παθήσεως πάσχον 
τα; νά προσέλθωσι ταχέως είς τον θκοεατρόν τούτον 
και τύχωσι κτλ.»

Τά καταλάβατε. Πρόκειται πάλιν περί τού κ Κωστο 
μύρη, μίρι, μίρι, ,τόν όποιον θεραπευθείς τις λοχίας χει 
ροτονεϊ διά τού ξίφους του, ώς δ ξενοδόχος τής Άλκαν 
τάρας τόν Δόν Κισώτην Ιππότην, χειροτονεί ♦>εοϊ» 
τρόν.

Ό προβιβασμός είναι έκ τών λεγομένων θανατηφόρων 
αλμάτων. Άπό όφθαλμοϊατρός νά γίνη τις θεοϊατρός 
καί εί; ανώτερα, κύριε Κωστομύρη, μίρι, μίρι.

Άλλ’ έν τώ ένθουσιασμώ του ό άγαπητός Λοχία; έλη 
σμόνησεν ότι άφίνει τόν Θεοϊατρόν χωρίς πελατείας. 
Διότι ένα θεόν έχομεν ή κατά τόν κ. Δαμαλάν,τρεις, καί 
αύτοί δέν πιστεύομεν νά πάσχουν άπό τραχώματα.

Άν καί γίνωνται μερικά πράγματα έδώ κάτω, πού άν 
ύπήρχε Θεός τού Δαμαλά μέ άνοικτά μάτια, δέν θά τ’ 
άφινε βεβαίως νά γίνωνται.

Ωστε, κύριε Κωστομύρη, άφες τούς στραβούς θνητούς 
είς τό χάλι των, τό όφθαλμοϊατρεΐον καί τόν κ. Άνα- 
γνωστάκην, καί ετοιμάσου είς ούρανοπορίαν, νά ’πάς νά 
βρής τόν λεγόμενον αυτόν Θεόν, νά τού τοίψης λίγο τά 
’μάτια, νά 'δή 0Tt άφίνει άντιπροσώπου; του έδώ κάτω 
νά μάς κυβερνούν ή παλάμη τού κ. Κοσονάκου, ό μύτος 
τού κ. Λομβάρδου καί ή είς τρία χοιρίδια δυναμένη νά 
ένοικιάση δωμάτια θεολογική γαστηρ τού κ. Δαμαλά 
Αμήν.

Ό κ. Δήμισσας άφού λυπεϊται ότι διελθών εντεύθεν 
ό διάσημος άφρικανολόγος κ. Σβαϊνφούρθ έγκατελείφθη 
άμνημόνευτος ύπό τού άθηναϊκού τύπου, άφηγεϊται τήν 
συνέντευζιν ήν έλαβε μετ’ αύτού «έν τή σιδηροδρομική 
άμάξη τού Φαλήρου» (γνωρίζετε σείς τοιαύτην άμαξαν ; 
ουτ’ έγώ).

Ίδου τί άναγράφει έκ τή; συνεντεύξεως αυτής.
Ή πρώτη έρώτησις ήν τού έκαμεν ό κ. Σβαϊνφούρθ ήτο:
— Έχετε γεωγραφικήν ’Εταιρίαν ;
— Όχι, τ°ύ άπήντησεν έκεϊνος, έχομεν Δήμισσαν.
— Καί τί μέρος λόγου τής ζωολογίας είναι αύτός ό 

Δήμισσας ;
— Eivat σύαγρος άφρικανός, κρατών μέ τούς χαυλιό

δοντας αύτού Sv έκπαιδευτήοιον και δύο τρία γεωγραφικά 
συνέδρια.

— Καί δέν είναι δυνατόν νά εύρεθούν πολλοί ποιοΰ- 
τοι σύαγροι, νά σχηματίσητε μίαν 'Εταιρίαν ς

—Όχι, άγαπητέ συνάδελφε '3d»wdnfurth, διότι 
είμαι μοναδικός είς ολην τήν Έλλάόα ;

— Εισθε θηλυκός τούλάχιστον ;
— Όχι, δυστυχώς, άρσενικός.
— Άν θέλετε νάλθετε μαζύ μου είς τήν Αφρικήν, 

νά σάς εύρω μίαν σύντροφον ;
— Ά ! όχι, όχι, έλησμονήσατε ότι είμαι Διευθυντής 

Έκπαιδευτηοίου.
Ή σιδηροδρομική άμαξα τού Φαλήρου έφθασεν εί; 

’Αθήνας καί οί δύο σοφοί έχωρίσθησαν, τού ένός τραβή-

ξαντος δι’ Αφρικήν, καί τού άλλου είς τό Γραφεΐον τής 
Νιας Έφηρερίάος, όπου έγράφησαν τ’ άνωτέρω.

Πολλοί φίλοι άνεμένομεν νά έπανίδωμεν όγλίγωρα 
'έδώ τόν φίλον Θεμιστοκλή Κανάρην τώρα μέ τόν διορι- 
Ισμόν του ώς ύποπροξένου έν Ζαγαδζίκ. Άλλ’ εϊμεθα ή- 
πατημένοι. Ό διορισμός ήτο εικονικός. Άπό 1ης ’Οκ
τωβρίου τό Προξενεΐον τής Σμύρνης προάγεται είς Γενι
κόν Προξενεΐον διά νά μείνη δέ Γραμματεύς αύτού ό κ. 
Κανάρης, έπρεπε νά προβιβασθή είς ύποπρόξενον. Καί 
είναι λοιπόν ό φίλτατος Κανάρης ύποπρόξενος γραμμα- 
τεύς τού Προξενείου Σμύρνης, πληρών τήν «■«·■

Ή Έστία—τό μόνον περιοδικόν μας—όσημέραι πυ- 
οακτούται, θερμαίνεται, έκβάλλει πυκνούς κατά δράγ- 
ματα καί δέσμας σπινθήρας, ώς μαγκάλι άναπτόμενον 
τόν χειμώνα μέ φοβερό μυιαστήρι. Άφότου τώρριξε ολί
γον είς τήν πρωτοτυπίαν, έζωντάνεψε καί τήν κυνηγούνε 
τώρα οί νέοι καί αί νέαι ώς νά ήτο .... βασίλισσα χο
ρού. Καί αί μεταφράσεις τη; είναι ένδιαφέρουσαι, άνα- 
γινώσκονται έν έγρηγόρσει. Δύο τελευταΐά τη; άρθρα έ
καμαν κρότον, ώς λέγουν είς τήν δημοσιογραφικήν γλώσ
σαν : Οί γάροι ί-τΐ τονρκοχρατίας τού νοστιμογράφοι» 
Δημητράκη Καμπούρογλου καί τό Έρχονται τών φοι
τητών, προϊόν τού δυνατού καλάμου τού συνεργάτου μας 
κ. ’Επαμεινώνδα Κουρτίδου, είς όν οφείλονται τόσα κοι
νωνικά άρθρα τού Λ/?/ Χάνεσαι ύπό τό ψευδώνυμον Ά .τά
ραχος καί ύπό άλλα.

Άλλά οί έπί Τονρκοχρατίας γάροι δέν είναι ήθογοα- 
φική μονογραφία, άλλά εύαρεστώτατον ρόφημα, τό όποιον 
πληροί τόν νευρικόν οργανισμόν τόσων έντυπώσεων, συγ
κινητικών, κωμικών, χαρωπών, γαργαλιστικών. Νομίζει 
τις ότι δέν περιγράφονται γάμοι Αθηναϊκοί πρό έξηκον- 
ταετίας γενόμενοι, άλλά γάμοι αγνώστων χωρών, άν μή 
άγριων χωρών. Τόσοι ορμαθοί περιεργοτάτων έθίμων, 
ίματισμών, τρόπων, κρέμανται ώς αίματοβαμμέναι ρο- 
διαί άπό τού άκκιζομένου καλάμου τού κ. Καμπούρο
γλου, καί μέ τόσην άφέλειαν άπό τήν δαιμονισμένων γρα
φίδα του εκτίθενται, ώς νά ήτο καί αύτός πανδρευμ,ένος 
τού καιρού έκείνου, ένώ ό Δημητράκης μας μόλις πρό ο
λίγου έγεινε κυνηγός, έω; οτου συλληφθή ή συλλάβη τό 
πουλί του. Ένίοτε είς μερικά μέρη σού έρχεται νά άνα- 
φωνήσης τό νικηφόρειον έκεϊνο: Μωρ’ τ’ είν’ τούτα ; Καί 
πάλιν ένίοτε έπιθυμεΐς νά έζης τώ καιρώ έκείνφ, νά πα
ρασταθής ήρως τής ένναημέρου έκείνης κωμωδίας. Δέν 
ήσαν έκεΐνοι γάμοι’ ήσαν Έλευσίνια !

Συγχαίρομεν άπό καρδίας διά τό πολύπονον τέλειον 
καί γελαστόν νέον έργον του τόν φίλον μας Καμπούρο- 
γλουν καί συνιστώμεν τήν άνάγνωσιν του είς όλους καί 
όλας.

ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

θέλετε νά μάθετε τόν άριθμόν τών έπαιτών έν Αθή
ναν; ;

Ιδού τί μά; έβεβαίωσεν είς έμπορος τής Όάοΰ Έρ- 
ροϋ :

Κάθε Σάββατον μοιράζει δύο δοαχΆών δυάραις καί 
δέν τού φθάνουν.

Δηλαδή έκατόν έπαΐται πηγαίνουν είς τό Κατάστημά
του.

Καί πόσοι είναι οί μή πηγαίνοντες ;
Φαντάσθητε τώρα τήν ένόχλησιν τών οντων αύτών, 

«τινα κατατάσσονται μεταξύ τών κωνώπων, τών κορέων, 
πού κονιορτού καί τών άστυνομικών οργάνων.

’Εμποδίζουν τήν πελατείαν, ένοχλούσι τά νεύρα, σού 
κόβουν τήν όμιλίαν, ταράττουν τούς λογαριασμούς του 
ααί κάπου κάπου σέ κλέπτουν.

Κοσονάκος δέ ούκ ήβουλήθη σινιέναι, άλλά προστα
τεύει τούς νέους αύτούς ύπηκόους του.

ΣΚΗΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΐΟΝ ΜΑΣ 

ΕΛΓ XUVPWH.
(ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ MAX).

Τήν παρελθούσαν Τρίτην είχομεν λυπηρά; σκηνάς έν 
τώ Προςενείω, τών οποίων όμως εύτυχώς ή έκβασις ά- 
πέβη πρός πλήρη ικανοποίησιν τής άρχής μας.

Περί τήν 1 Οην π. μ. ώραν πέντε κατάσκοποι τής 
άστυνομίας εχοντες έπί κεφαλής ενα πρώην λωποδύτην, 
δυστυχώς όμως Έλληνα, ήθέλησαν παραβιάζοντες τό ά
συλον τού Προξενείου νά άπαγάγωσι διά τής βίας ύπο
πτον άτομον καταφυγζ,ν έντός αύτού, άνέβησαν δέ μέχρι 
τής θύρας τού Γραφείου -ού κ. Προξένου, οπότε είς κα- 
βάσης τοΐς έκαμε τήν παρατήρησιν οτι εύρίσκονται έντός 
τού Ελληνικού Προξενείου.

Είς άπάντησίν αύτοί έξαγαγόντες ρεβόλβερ τής κυβερ-
Εύρίσκομεν σωστά, πολύ σωστά, τά περί νέου θεάτρου νήσεώς των ήπείλησαν τόν καβάσην οτι θά πυροβολή- 

ύπό τής Νέας Έφηρερίδος γραφέντα έν τώ φύλλφ τής σουν άλλ’ ούτος, μετά δύο ετέρων τού προξενείου κα- 
Κυριακής. Έκεϊναι αί γραμμαί : «Νά έχωμεν θέατρον βάσιδων καί τινων ύπαλλήλων ού μόνον άφώπλισαν αύ- 
δύο έκατομμυρίων περίπου, είς τό όποιον θά άπαιτήται τούς, άλλά καί τούς έδειραν άνηλεώς, κοημνίσαντές τι-
νά πηγαίνωμεν μέ βε.1άάαν οί άνδρες, καί άεχο.Ιτέ αί νας τούτων άπό τής κλίμακος
κυρίαι, ένώ θά διερχώμεθα, έως ού φθάσωμεν, δρόμους, Ο’· άτιμοι ούτοι έτράπησαν είς άνανδρον φυγήν καί 
έφ’ ών μέχρις άστραγάλων θά λασπονώμεθα τόν χειμώνα δέν ήδυνήθησαν οί ύπάλληλοι τού προξενείου νά συλ- 
καί θά σκονιζώμεθα τήν άνοιξιν» ήσαν ή πικροτέρα σά- λάβωσιν είμή ένα έκ τούτων δν καί έφυλάκισαν, πρός 
τυρά παντός ό,τι αισθάνεται καί διανοείται είς αύτόν βεβαίωσιν τών γενομένών.
τόν άποτρόπαιον 7'άρυκέγα.έον τού Ίακωβάτου, τόν κα- Μετά τινας στιγμάς έστάλη ύπό τού Μουτεσαρίφου 
λούμενον δυστυχώς : 'Αθήναι! είς ταγματάρχης τής χωροφυλακής οστις συνέταξε περι

ληπτικήν έκθεσιν τών γενομένών.
Περί δέ μεσημβρίαν, κατ’ έντολήν τού Γενικού Διοι- 

όν κ. Πρόξενον δ έπί τής έξωτερικής 
Γενικής Διευθύνσεως ανώτατος ύπάλ- 

ασεν έκ μέρους τοΰ 
μένοις καί άνήγγειλε 

τώ κ. Προξένω οτι τά πέντε ταύτα άτιμα άτομα ά-

Εύοίσκομεν σωστά, πολύ σωστά τά περί νέου θεάτρου _ , , „ ·,
, . .λ ,. . ,α , , r„ κητου, επεσκέφθη τουπο τής αντίθετα γραφέντα εν τω φυλλω τής άηη>0 iaJ ,

οίκοδοιεώσω- . . VI’. .‘ΝικΛΛ#|Λ«Ϊΐ/Κψιας τ /,ς ι «νίκης υιευυυνοΤρίτης. Εκεϊναι αί γραμμαί «Δυναμεθα να οικοδομήσω-Διοάν ,
μεν θέατρον άντί 300 χιλ. δρ. μονον πιθανόν καί με .^Λύπην του έπ1 Τοΐς εν0
όλιγώτερα, λέγομεν ήμεΐς, άν θελήσωμεν νά πήζωμεν χ Πββ?ίνω -Τ,

σιδες νά σταματήσουν, καθόσον είς τών καβάσιδων έπε- 
τέθη κατά τού έπί κεφαλή; τών κατασκόπων άθλιου ’ Ελ
ληνος Τσάκωνα διά τής ιδίας μαχαίρας, ήν τφ είχεν 
άφαιρέσει.

Καλό;.

λοίως περί τούτων.
Άπέσυρε ό κ. Ζιράρ τό σχέδιόν του καί μένει ό κ. 

Τσίλερ μέ τό μονοπώλειόν του

Έδη μοσιεύθη άλλοτε έν τή ήμετέρα άκριβώς έφημε- 
φίδι άγγελία ότι ό έν Άδρ·ανουπόλει βιβλιοπώλης κ. 
Κ. Σ Β ίαχότου.Ιος δέχεται τήν έπιστασίαν έφημερί
δων, περιοδικών, πωλήσεως βιβλίων κλπ Όσοι θέλετε 
νά τού κάμετε έλεημοσύνην, άν καί δέν πιστεύομεν νά 
επαγγέλλεται τόν έπαίτην, άναθέσατέ του τοιαύτην έν
τολήν. θά σάς γράψη είκοσι γράμματα ότι σάς έκαμε 
συνδρομητάς καί στείλετέ του φύλλα καί έπειτα θά 
προσβληθή ύπό βουβαμάρας—έν τοιαύτη δέ βουβαμάρα 
Οά ροκανίζη ώς κύων τά οστά, τά χρήματα καί τά φύλ
λα σας.

Είναι καί αύτή άγγελία ώς ή άλλη έκείνη.

Μίαν τοιαύτην άγγελίαν θέλομεν δημοσιεύσει προσε
χώς καί διά μερικούς συνδρομητάς μας έν Βόλω, ζητή- 
«αντας νά έγγραφώσι διά τρανών έπιστολών των.

ΤΟ «ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ» ΕΝ ΣϊΡΑ.4

(ΤΟΪ ΤϊΚΤΙΚΟΪ ΑΝΓΛΠΟΚΡΙΤΟϊ ΜΑΣ.)

Καί άλλη φουρνιά.
Είνε ή τρίτη κατά τήν εβδομάδα ταύτην, καί ίσως ή 

τελευταία.
Περί τά 600 Αλεξανδρινά............ σώματα, έφορτώ-

θησαν έπί τού ώραίου άτμοπλοίου Χίος δι’ Αλεξάν
δρειαν, παντοίων γενών καί ειδών.

Εινε ο! τελευταίοι αύτοί, οΐτινες παρέμειναν τών λοι
πών, όπως έορτάσωσιν ένταύθα τήν αιχμαλωσίαν τοΰ 
Άραβή, έπί τό ΣουΛτανιχότερον.
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Αύτό τό φορτίον δύναταί τις νά τό άποκαλέσγ καί 
jn2irio.

Διότι πρός πανηγυρισμόν καί έκφρασιν τής χαράς των 
αί εν αύτώ όμογενεΐς .... ένυμφεύθησαν είς Σΰραν.

Καί ούτω έν τώ άτμοπλοίφ διέρχονται τά μελίμηνα, 
τρώγοντες μελόπητες.

Πλην έπρεπε νά ησαι διά νά καμαρώσης τά ώραία 
‘ζεύγη.

Φαντάσου τούς βρακοσαλβαροφόρους Σαμλίδες, πρός 
τό φθινόπωρον κλίνοντας έπί τά πολύ, φέροντας έπί βρα
χίονας, δίκην καλάθου, άβράν Συριανήν, λουομ-ένην έν 
χρυσω καί μετάξϊ).

’Ιδού ή μόνη ποικιλία έν τή νήσφ μας.
Διότι κατά τά λοιπά ήσυχάζομεν, άρκούμενοι ό'λοι, 

Δς σοί προέγραψα, μεγάλοι μικροί, αρσενικοί θηλυκοί, 
νά κλίνωμεν τό ρήμα χυνηγώ. Τί διαβολομανία μάς κα
τέλαβε. Νά κυνηγώμεν όλοι άνθρώπους καί πτηνά.

Γπάρχουσιν ένταΰθα κυνηγοί, οΐτινες μέ μίαν του- 
--φεκΐάν, δύνανται νά φονεύσωσιν ένα ορτύκι καί ένα ζεΰ- 
•γος 'μμάτια.

Καί οί τοιοΰτοι δέν είνε σπάνιοι.
1 "άρχουσιν όμως καί κυνηγοί, οΐτινες μέ μίαν *μμα- 

-τίάν δύνανται νά φονεύσωσιν, οχι ορτύκι, άλλά κυνηγόν.
Αλλ’ αί τοιαΰται εινε σπάνιαι.

Τό κυνήγιον όμως δέν έμποδιζει την άγοράν μας νά 
.κινήται, τόσον ζωηρώς, ώς νά λαμβάνη καθ' έκάστην ό- 
. κάδας συναμικής καί μάννας.

Ούδε τάς άπογευματιανάς έμποδιζει τοΰ ν’ άρχίσουν 
-τόν τακτικόν των δρόμον, όν άπό τής άρχαιοτάτης έπο
χή? έςακολουθοΰσιν, ώς ή Δόρα Δ’ Ίστριάς γράφει καί 
•ώς κάγώ θέλω σοί γράψει..

Bee.

ΚΑΡΑΜΕΛΑΙΣ.

Χωρικός άπό τό Άλιβέριον έχει μίαν μετοχήν τής 
Πιστωτικής καί θέλει νά την έξαργυρώση είς άργυροί 
πεντόφραγκα.

Τόν όδηγοΰν εϊς τόν Ταμίαν τής Τραπέζης, όστις τοΰ 
μετρά τοιαΰτα.

— Σωστά είναι ; τοΰ λέγει ό ταμίας.
— Στάσου νά τά μετρήσω.
Καί άφοΰ έμέτρησε κάμποσα, κ’ήλθε έως τά 42,
— Ε, λεγει, άφοΰ ώς τά σαράντα δύο είναι σωστά, 

θάναι ολα σωστά.
Καί φεύγει.

Μικρόν μυθιστορηματάκι προς χρήσιν τών δύο φύλων : 
«Τήν βλέπει καί τοΰ κόβεται ό ύπνος.

«Λαμβάνει έκείνη πρότασιν γάμου καί άρχίζει νά μή» 
έχη ύπνον καί αύτή.

«Τό λέγει ή κόρη στή μαμά, καί χάνει καί αύτή τό* 
ύπνο της.

«Ή μαμά τό λέγει σ’ τόν πατέρα και πιάνει καί τούς 
τέσσαρας φοβερή αϋπνία.

«Ό πατέρας λέγει τό «ναί», καί. . . ροχαλίζουν γλυ
κά καί οί τέσσαρες». *

Χήραν τριών ήμερών έπισκέπτεται παλαιός φίλος :
— Ά ! πόσον λυπούμαι νά σάς βλέπω μέ τά μαύρα* 

τής λέγει.
— Λοιπόν, τοΰ άπαντά, φαίνεται ότι δέν μέ πάνε τί 

μαύρα ;

Καί μία εύφυία τοΰ κ. Δ. Κορόμηλά :
— Πώς δέν στέλλεις τάς κωμωδίας σου είς τούς φυ·* 

λακισμένους ;
— Τί ; θέλεις νά δραπετεύσουν ολοι;

Έν Λαμία :
Μακάριοι οί πτωχοί τώ πνεύματι ότι αύτοί θά ποΰνε 

τά έξής :
Όχ. ... . πρώην Βουλευτής καί έπί Ιδετίαν χρήμα— 

τίσας τοιοΰτος, όμιλών περί ’Ρωσίας καί ώργισμένος 
έλεγε μετά πολλής σοφίας :

— Περίεργο ! Δέν έννοώ διατί ζητούν διά τής Στέ
ψεως (γάμου κατά τόν βουλευτήν) τοΰ Αύτοκράτορος νά 
νομιμοποιήσουν τήν θέσιν του ώς τοιούτου !

Καί πάλιν έν Λαμία :
Είς τά Πηγαδούλια όπου άδει θίασος Γερμανίδων.
Μίαν έξ αύτών μετά συγκινήσεως άνεκφράστου έπί 

πολλάς ήμέρας παρετήρει θνητός τις, χωρίς ν’ άντιχαι- 
ιετάται ούτε δι’ ένός βλέμματος.

Έπί τέλους τόν βλέπει.
Ενθουσιασμός.
Τραταίρνει άπό εύδαιμονίαν όλον τόν κόσμον.
Τήν έπομένην τόν έρωτοΰν :
— Τί έκέρδισες άπό τόσα ποΰ ξώδευσες είς τραταρί

σματα ;
Άπαντά :
— Ένα άσπασμόν ερήμην !

Δέν είχε λεχθή ή άπάντησις αύτή, οτε είς γέρων φι- 
λοσκώμμων, ένφ έκοβε πεπόνι,

— Δώστέ μου, λέγει, μ’ά βεντάγια νά κρυώσω τό πε
πόνι μου ! !

Τά Πηγαδούλια έσπασαν άπό γέλοια.

Άκρον άωτον άναισθησίας :
Νά καιεται τό σπήτι τοΰ γείτονος σου καί νά ζητής 

άπό τόν ιδιοκτήτην νά σοΰ δώση φωτιά ν' άνάψης τό 
τσιγάρο σου.

ΣΠΑΡΤΗ.
(ΤΟΥ ΕΙΑΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΫ MAS.)

Παρετηρήθη—καί όντως άξιον σπουδής καί παρατη
ρήσεως εινε—οτι έν τε τώ ήθικω καί φυσικώ κόσμφ 
ούχί σπανίως άπ,ό τών μεγάλων παράγονται μικρά, οί 
μεγάλοι άνδρες γεννώσι νάνους υίούς, είς τούς πόδας τών 
Ισχυρών κορμών έρπουσι ταπειναί παραφυάδες. Ούτως οΐ 
Καραίσκοι καί οί Κριεζώται τοΰ 21 έγέννησαν τούς ση
μερινούς ομωνύμους, άξιοτίμους άλλως κατά πάντα άν
θρώπους· έπί τών έρειπίων τών Αθηνών τοΰ Φειδίου καί 
Περικλέους έστρώθη τών χρυσοκανθάρων ή Αθήνα, καί 
παρά τήν άρχαίαν Σπάρτην άνεβλάστησεν ή σημερινή. 
Ή δέ λέξις άνεβλάστησεν εινε προσφυής· διότι έξ άπο- 
στάσεώς τίνος όρωμένη φαίνεται όλη καταπράσινος· οί 
παρ’ έκάστην οικίαν κήποι, λεμονεών καί πορτοκαλλεών 
ιδίως, δίδουσιν αύτή εύχάριστον όψιν μεγάλης ' δροσεράς 
αγροικίας. Άλλ’ όταν είσέλθη τις έν αύτή, ή είκών ά- 
πόλλυσι τά τρία τέταρτα τής καλλονής της. Διαγρα 
φεΐσα ή πόλις αύτη έν σχεδίω περιμέτρου δύο περίπου 
ώρών, ώσανεί έμελλε νά κατοικηθή ύπό έκατοντάδος χι
λιάδων κατοίκων, κατοικεΐται μόλις ύπό πεντακισχι- 
λίων. Αΐ οδοί αύτής εινε εύρεΐαι, ίκανώς δέ ώραΐαι, 
άλλά παρημελημέναι καί τινες άκάθαρτοι, μεταβαλλό- 
μεναι ύπό τήν βροχήν εϊς Σαχάραν λάσπης. Ώς έκ του 
μικρού δέ, άναλόγως πρός τήν έκτασιν, πληθυσμού, πολ
λών τετραγώνων μόνον τά άκρα κατέχοντας ύπό μιάς ή 
δυο οικιών, τό δέ μεταξύ μένει κενόν, ώς είς γεροντικάς 
σιαγόνας τά ούλα γυμνά, μόλις δέ πρός τό βάθος φαί
νεται οδούς πολλάκις εύρωτιών καί ύποπράσινος. Ούχ’ 
ήττον είς τό έπάνω ιδίως μέρος τής πόλεως είσί τινες 
©ίκοδομαί άξιαι λόγου" έκεΐ δέ εινε καί ή κυριωτέρα 
©δός—ή σπαρτιατική όδός Σταδίου—, φέρουσα έτι τό 
ονομα τοΰ Όθωνος, έν ή τό κέντρον τής μικράς κινή- 
σεως, ό περίπατος καί τά πλεΐστα ξενοδοχεία καί καφε
νεία, ώστε λεληθότως έθεωρήθη πλατεία καί ούτω κα
λείται' ή δέ κάτω πλατεία—άνώνυμος καί διαστελλο- 
μ.ένη από τής άνωτέρω όδοπλατείας διά τοΰ τοπικού 
κάτω, ώς έν άποκλίσει τοΰ έδάφους, όπερ βαίνει χαμη- 
λούμενον πρός τόν Εύρώταν, κειμένη—εινε τετράγωνος, 
διαστάσεων τής τοΰ Συντάγματος, μέ στοάς τά πλευρά, 
ύφ’ άς μαγαζεΐα· πρός τήν κορυφήν δ’ αύτής ύπάρχει μέ
γα καί βαρύ οικοδόμημα, έν ώ εμελλον νά έγκαθιδρυ- 
θώσι τά γραφεία τών δημοτικών άρχών· άλλ’ ώς πάν 
ρωμαίΐίον έμεινεν ημιτελές καί ήδη άντί όγκων δημοτι
κών άρχών καί άρχείων κατέλαβον τό σπαρτιατικόν τοΰ
το hotel de ville ογκοι δεινοί τήν θέαν καί τήν οσμήν, 
’Άλπεις δυσώνυμοι. Άμέσως κατωτέρω ταύτης ύπάρχει 
μεγάλη χλοερά έκτασις, έν τώ κέντρω τής όποιας τό 
μουσεΐον, όμοιάζον κάπως πρός τό Πανεπιστήμιον, έν ω 
■περισυνήχθησαν ίκαναί άρ^αιότητες· καί παρά ίδιώταις 
δέ τοιαΰται εύρίσκονται, δύο δέ ψηφιδωτά, άριστα δια
τηρούμενα, έν ίδιωτικοΐς κήποις, έξηγορασμένα ύπό τής
κυβερνήσεως. Περί τά 1 0 λεπτά πρός Α. βλέπει τις τόν
Εύρώταν μέ τούς καλαμώνάς του, τά ρωμαντικά σπή
λαιά του καί τά κύπτοντα πρός τό ρεΐθρόν του δένδρα. 
Δέν είνε όμως πλέον ορμητικός καί άφρώδης, είμή μόνον 
τάς βροχεράς ήμέρας· τό θέρος ολιγοστεύει τόσον τό 
ύδωρ του, ώστε άνέχεται νά διαβαίνουν αύτόν φορτω-

μέναι ξύλα αί χωριατοποΰλαι χωρίς νά τολμά νά φθάση, 
ούτε μέχρι τών μηρών των. Κυλίει βραδύς καί μελαγ— 
χολικός τό ρεΰμά του μεταξύ τών φλυάρων καλαμώνων 
τών οχθών του, ώσεί άναπολών περασμένα μεγαλεία καί 
νομίζεις οτι ό γλυκύς τών κυματίων του φλοίσβος εινε 
θρήνος τοΰ τεθλιμμένου παταμοΰ. Sic transit.

Πρός Δ έγείρεται ό γίγας Ταΰγετος είς ύψος μέγι— 
στον, πένθιμος καί θυελλώδης τόν χειμώνα, άλλά τό εαρ· 
νεάζων καί αύτός καί λαμπρός τήν θέαν άναλύουν τότε- 
τά χιόνια του καί «πυκνωτά ροβολάν όχ’ τά ύψη», ένώ · 
τά έπί τών ύψηλοτέρων κορυφών του έναπομένοντα άλυω- 
τα άκόμη άποστίλβουν ώς ύαλος περιαυγαζόμενα ύπό κα- 
θαρωτάτου φωτός. Ή άνάβασίς του δέν είνε δύσκολος 
όσον ήδύνατό τις νά ύποθέση· έπί τής ύψίστης τών κο
ρυφών του—αΐτινες είνε πέντε, έξ ού καί τό κοινόν ονο
μά του πενταδάκτυλον—τεθαμμένον τό πλεϊστον τοΰ 
ένιαυτοΰ έντός όρέων πάγων ύπάρχει έκκλησιδιόν τι, Ά
γιος Ήλίας, είς 8 τήν 20 ’Ιουλίου συρρέουσι πολ.λοί προ- 
σκυνηταί. Μαγικόν δέ πανόραμα έκτυλίσσεται πρό τών 
όμμάτων τοΰ θεατοΰ, έντεΰθεν τό άνατολικόν τής Πε
λοπόννησου έπαφροδίτως έξαπλούμενον κάτω μέχρι τοΰ 
Ίσθμοΰ καί ή παρ’ αύτό θάλασσα ύπό νησιδίων έσπαρμένη, 
έκεΐθεν δέ ή ευθαλής Μεσσηνία καί ή γλαυκή Μεσόγειος. 
Περισώζονται άκόμη πολλά δάση έπ’ αύτοΰ, άλλ’ όσημέ- 
ραι έλαττούμενα. Ώ ! έάν ό άνθρωπος δέν άνέβαινε κ’ 
έκεΐ έπάνω νά ένοχλήση τήν φύσιν ! Αύτη, έλευθέρα, έν 
τη άγρία μεγαλοπρεπείς της, θά έξηκολούθει τό δημιουρ
γικόν της έργον. Τί μυστηριώδης, τί παρθένος, τί ποιη- 
τικωτάτη βλάστησις θ' άνεπτύσσετο έκεΐ ! Άλλ’ όχι· ·ί>- 

είρ τοΰ άνθρώπου σχεδόν καθ' έκάστην μεταβάλ,λει τά 
άση του, τό καύχημά του, είς λήΐα φλογών, ών αί ά- 

ναλαμπαί φθάνουσι μέχρι τής Σπάρτης.
Μίαν ώραν μακράν αύτής, ύπό τόν Ταύγετον, κεΐται ή 

παλαιά πρωτεύουσα τής Λακεδαίμονος (καί τής Πελο
πόννησου έπί Βυζαντινών) Μιστράς, ήρημωμένη τουρκική 
τήν όψιν πόλις, έν ή περί τά τέλη Αύγούστου έκάστον 
έτους έμπορική πανήγυρις. Όσον δ’ ή Σπάρτη δέν έχει 
έπαρκές ύδωρ, τόσον ό Μιστράς λούεται είς διαυγέστατα 
νερά. Όποιανδήποτε άτραπόν του καί άν διέλθης, άκούεις· 
μόρμυρον ύδάτων παλαιαί δέ κρήναι έννεάκρουνοι καί εί— 
κοσάκρουνοι, έφ’ ών φανταστικαί άπεικονίσεις γρυπών, 
λεόντων, βουβάλων καί άλλοκοτων θηρίων, προχέουσι 
κατάψυχρα νάματα’ τοΰτο δέ συμβαίνει καί είς όλα τά 
παρά τό όρος χωρία, όλα δροσερά, χαρίεντα καί κατα- 
πράσινα, διότι, ώς προεΐπον, ή λεμονεα καί ή πορτο- 
καλλέα καλλιεργούνται άφθόνως.

Έν έπιλόγω δέ, άς έπανέλθωμεν άπό τής εκδρομής- 
ταύτης είς Σπάρτην αύτη στερείται βιομηχανίας, έμ- 
πορίου καί τών τοιούτων· τά προϊόντα της καταναλί— 
σκονται ώς έπί τό πολύ έν τώ τόπω' οί κάτοικοι ζώσιν 
οί πλεϊστοι έκ τοΰ εισοδήματος των διό δέ βλέπει τις 
πολλούς άργούς ένταΰθα, πολλά δέ καφενεία, ένω έν τ$κ 
έργατική καί φιλοπόνω Τριπόλει έπί διπλάσιου πληθυ
σμού ολίγιστα τοιαΰτα δύνανται νά συντηρηθώσι’ μονοί 
ξένοι έπισκεπτόμενοι αύτήν είνε οί άρχαιολόγοι περιηγη
ταί, βεβαίως χάριν τών άρχαιοτήτων της· καί εν γενει. 
έξεταζομένη ώς πόλις δύναται νά ένθυμίση είς τόν επι
σκέπτην τήν έν άρχή πχρατήρησιν, μ’ ολην την μάγον 
φύσιν της, τής πρασινάδαις, τόν Εύρώταν κ,αί τον Ταΰ
γετον.

Sliclielet·
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Ειδοποιεί τήν εκλεκτήν πελατείαν του τό άρχαΐον

Ραπτικόν καταϊτημα
ΤΙΧΛ ΛΑΕΛ <Ϊ*«ΛΪ ΑΙΗΟΓΑΛΛΙίΥ

δτι άνανεωθέν μετεκομίσθη επί τής Όδοΰ Φωχίωνος, πλησίον τών Ξενο
δοχείων Βαρνάβα καί Επτάνησου καί παρά τήν νεόδμητον οικίαν Μαυ- 
ρουδή.

*0 κ. Μπόγδανος ώς κόπτιςς είναι γνωςής είς τούς διλεττάντηδες τοΰ ίμα- 
τισμοΰ.— Ή ραπτική έργασία είναι πρώτη; ποιότητος.—Οΐ Άδβλφοέ 
Μϊϊόγδανοι έδέχθησαν τάς ύπο τοΰ συλλόγου τών 'Ραπτοεργατών ποο- 
ταθείσαι τιμάς. — Ό ένδυόριενος παρά τοΐς άδελφοΐς Μπογδάνοις δεν 
ξαναπηγαίνει άλλοΰ.

Έντέλβια—Γοΰστο — Χυγκαταδατικαέ τιμ.α£.
ΣΗΜ. Νχ μή γίνιιχι χχμμίχ σύγχ»3'5 μιτχξό τοΟ Κχτχσΐήμχτος, χχΐ τοΟ νίωχτΐ έ*.Ναύ
πλιο» έλβόνco; χ. Μ.τογδχνου toO σιινιπιριοθί/ιος εις ϊό Κχτάστημχ ΊχΟΕμίδο».

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ςτεκου
(Όδός Έρμ,οΟ, άρ. 61)

ΛίΚ.-Κ. Φ6ΑΧΙΜΑΤΛ.
Μεγάλη συλλογή όποκαμ.£οω> 

όλων τών ποιοτήτων. — Όμ-πρέλαι 
άνδρών καί γυναικών. — Ι1αταν£«ε 
γαλλικαί ώραιόταται. — Λίτίη<τ 
{χαΰρο έζόχου ποιότητος. — Τρϊ· 
η&ξι>καλύμ.μ.ατα κομψά καί έφθη- 
νά. — «Μ»ι*κ0λ τοΰ τελευταίου συρ
μού. — ΛΙανδήλεα, ύφάαμ,ατα» 
ολα τά ψιλικά τών γυναικείων καί 
ανδρικών απαιτήσεων.

ΑΣΠΡΟΡΟΥΧΑ
(ΣΤ'. 1)

ΒΙΒΑΙΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ύπό Ίωάννου Χρ. Βάμβα, ύφηγητοΰ 
τής ύγιεινής.—Μέρος Λ . Τένγυς Α'. 
Μετά σχημάτων καί πινάκων. Τιμά- 
ται ν. δρ. 3. Πωλείται έν τώ βιβλιο
πωλείο) Βί.Ιμεργ.

ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΤΑ.
Τεΰχος Α'. Εισαγωγή είς τήν Βο

τανικήν, ύπο Σ. Μηλιαράκη, Διδά- 
ατορος τής ’Ιατρικής. Τιμάται δρ. 
ήμισείας, παρ’ άπασι τοΐς Βιβλιοπώ- 
λαις.

Τδ αρχαίου ωραίου ξενοδοχείου 
Αίγυπτος μετονομασθέν

«ΕΙ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
μειεχομίσθη έπϊ τής όδοΰ Έρμου χαϊ 

Βον.Ιής, έπϊ τής γωνίας, π.Ιησϊον 
τής Π.Ιατείας Συντάγματος 

ύπό την διεύθυνσίν τοϋ χ.

ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΡΟΒΟΆΟΙΙΟΥΛΟΥ

Έπί τής ώραιοτέρας Όδοΰ. — Έν

τός τής κινήσεως καί τοΰ περιπάτου. 
—Παρά τήν μουσικήν τής πλατείας. 
—έντός εύρυχώρου οικίας — μεγαλο
πρεπή δωμ,άτια —— δλα μέ καινουργή 
έπιπλα— ολαι αί δύναταί εύκβλι'αι 
διά τούς θαμώνας — διά τούς ξένους 
πρόθυμοι όδηγίαι — υπηρεσία τελεία^ 
μέ ολα αύτά είναι τό δημοτικώτερον 
ξενοδοχεϊον

Η «ΕΑ ΑΙΓΤΚΤΟΣ
(Ι'. 5).

ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΑ

ΤΩΝ ΔΙΛΣΜΙΟΪΈΡΩεΝ 
■

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΡΓΟΪΤΑϊΙίίΑ

ΕΓΓΥΗ ΣΙΣ

ΕΞΑΕΓΟΣ
ΤΙΜΑΙ

ΑΙΑΝ

2 Υ Αί Φ Ε Ρ Ο Υ Σ Λ 1

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΩΝ
Έν τα. όδώ Βουλής άριθ. Τ.

Η ΔΙΕΥΦΥλΣΙΣ ΕΑ Til· ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΚΥΓΑΣΤΗΜΑΤΙ
αών κκ. ΑΑΒΛ,ΦΒΛϊ PUM/LIAttIV

ΧΑ ΡΤΟίΙΩΑΕΙΟΝ
ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ

Όδός 'ΚρμοΟ,
μεταξύ τών έμπορικών 

Γαβα.Ιδ. χαι ΚυχοροπούΑου. 
Όλα τά είδη τή; γραφικής ύλης.— 
Επισκεπτήρια χαλκογραφημένα καί 
τής στιγμής.—Σφραγίδες καί επι
κεφαλίδες, χρωματισμέναι καί μή, 
άπλαί καί φαντασιώδεις.—Ή μόνη 
άποθήκη τών έμπορικών καταστί
χων τοΰ Διεθνούς Καταστήματος 
Edler καί Crische τοΰ Άνοβέρου.— 
Ή μόνη άποθήκη τοΰ περίφημου σι-
γαροχάρτου ΖΟΒ.—Πρός δέ

ΜΙΙΧα.ΜΚΟΝ ΨλΚΕΛΛΟΙΙΟΙΕΙΟΝ


