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ΤΟ ΧΑΣΕΚΗ.
Είς πολλούς έζ ύμών το ονομα αύτό θά φανή ιερογλυ

φικόν άλλοι θά τό έκλάβητε ώς σημεϊον τι τών συνό
ρων μας’ τινες μόνον θά τό γνωρίζουν, καί αύτοί δέν πι- 
στεύομεν νά είναι έ; τών άναγνωστών τοΰ Μή X.XVS· 
ααε.

Τίς φροντίζει περί έξοχών τών ’Αθηνών, αγροτικών 
περιπάτων, δασών, δένδρων καί φυτών ; Καί μάς άφίνει 
ό μύλος τών Πλατειών καί τά σκονοκύλισμα τών Πατη
σίων ; Καί μάς άφίνουν οί Στύλοι τοϋ ’Ολυμπίου καί ό 
γύρος τοΰ περιβολιού ; Οσον οί νεότεροι Ελληνες άπε
δείχθησαν δυστυχώς μακρόχειρες, τόσον μικροκέφαλοι 
καί μικρόποδες όσημέραι άναδεικνύονται. Μήν άπορήσητε 
διά τόν συνδυασμ.όν. Τά δύο άκρα συναντώνται- ούτε 
παραδεχόμεθα παραλυτικούς δυναμένους νά έχωσι κεφα
λήν εΰρώστον. "Αν λάβη δέ τις ύπ’ όψιν τά καθιστικά 
fj-χς έθιμα, Οά εύρέθή οτι τό ίπποτικόν ή ά ρματωλικόν 
ιδεώδες τοΰ νεωτέ^ου Ελληνος είναι ό Παραλυτικός τοΰ 
Εύαγγελιου. To Biifi&rzior μ.έ τούς καπνούς του διά τούς 
φοιτητάς, τό A’rathdr μέ τό τάβλι του διά τούς απο
μάχους, τά εμπορικά μέ τήν πολυτέλειαν διά τάς κυ
ρίας,ή Λεωφόρος Αμαλίας δι’ ολίγους αναιμικούς,τά Πα
τήσια διά τούς ερωτευμένους, ιδού τί άναπνέομεν οί νεό
τεροι ’Αθηναίοι, όταν δέν είμεθα κλεισμένοι έντός τών 
οικιών ή τών Γραφείων μας. 'Εκάστη μεγάλη πρωτεύ
ουσα πρέπει νά ύπολαμβάνεται ώς μία περιωρισμένου 
άέρύς οικία, ήτις δέον νά έχη ΐνα άναπνέουν οί έν 
αύτή οίκοΰντες έν δώμα, μίαν ταράτσαν, ένα έξώστην. 
"Οσην ποσότητα οξυγόνου Οά ένέχη έν έξ αύτών, είναι 
δμ/ά'τό'ν νά ένέχη ό κοιτών έν ω κοιμ.ώμεθα ; Πάσα 
πρωτεύ’ουσα λοιπόν, μέ τόν πυκνόν πληθυσμόν της, τάς 
εστίας τών μολυσμάτων, τά βιομηχανικά έργοστάσια,

τά νοσοκομεία καί τά νεκροταφεία, είναι είς μέγας κοι
τών. Καί πρέπει νά έχη άλλας περιοχής εκτός τοΰ κοι- 
τώνος, όπου νά δύναταί τις νά άνανεώνη τόν μεμολυ- 
σμένον έκείνου άέρα. Άνελύθη ά άήρ τών εξοχών καί ό 
άήρ τών πόλεων, καί άνευρέθη κατά πόσον καθυστεροϊ ό 
τελευταίος ε’ις όξυγόνον, τό στοιχεΐον τής ζωής καί τής 
καύσεως.

Άν δέ αί άλλαι μεγαλουπόλεις μέ τά έκτεταμένα: 
πάρκα, τούς κήπους, τά δάση, τάς δενδροφυτείας, τάς 
έπί ύγειών βάσεων έργατικάς οίκοδομ-άς, τάς ‘Εταιρίας 
υγιεινής, τό σύστημα τών ύπονόμων, τήν αφθονίαν τών 
ύδάτ ων καί τάς παραδόσεις τής καθαριότητος, άν, αύταί 
λοιπόν ύπολαμβάνωνται ώς αχανείς κοιτώνες, ώς τί δύ- 
ναται νά παρασταθή αί Άθήναί μας ;

Ώς ύπόνομος, ή ώς απόπατος ;

Υστερον άπό αύτά ούδέν άπορον έάν ή ύπό τό όνομα 
Χασεχϊ/, έπί τής ίεράς όδοΰ έξ έκάτάν είκοσι περίπου 
στρεμμάτων περιοχή είνε άγνωστο; εΐς τούς πολλούς, 
καί συνάμα πλέον άγνωςην,ότι είς τό Χασεχϊ/ αύτό κεΐν- 
ται ό Βοτανικός κήπος, τό Δενδροκομεϊον καί έν βασι
λικόν φυτώοιον. Ούτε ή ιστορία τβυ, τόσον καλώς έκτε- 
θεϊσα έν τή καλή Έστία ύπό τοΰ είδικοΰ Άθηνολόγου 
Καμπούρογλου, ούτε ή τοποθεσία του, ούτε τό μικρόν έν 
αύτώ δάσος, ούτε ό ώραϊος τόν χειμώνα ιδίως καί τάς 
θερινά; ήοΰ; έντός αύτοΰ περίπατος, ούτε ό πόθος με
λέτης τών διαφόρων γενών καί ειδών δένδρων, φυτών καί 
άνθέων, ούτε τό πάφλασμα τοΰ ύδραγωγείου τοΰ Χασεκή, 
τοΰ πηγάζοντος άπό τήν παρά τό Τατοϊον Λυκότρυπαν, 
καί διερχομένου άπό τάς Ifs'i-zs Γμιότας·, ούτε ή άνά- 
μνησις τών στίχων τοΰ Παράσχου:

’Ώ rarop ό Βοταηχος που θίριΐ,α, γιά xeiri)
Γεμάτος ηά.ίι «.τ’ drtfoi'c καί ιτράσιχη μυζισίνΐ). 

έλκύουσιν έκεϊ περιπατητάς.
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καί τό Δενδροκομεϊον είς κακίστην κατάστασιν. Ξεύρετε 
τί έγίνετο άλλοτε ; Ήγόραζαν δένδρα άπό τήν ’Ιτα
λίαν, άρκετά άκριβά. Τά έφύτευαν, έπιαναν, καί έπειτα 
τά έπώλουν άντί δέκα λεπτών έκαστον. Δενδροκομεϊον, 
χωρίς σποράν ! ! είναι ώ; νά λέμε νοσοκομεΐον, χωρίς 
φάρμακα ! Ένθυμούμεθα μίαν έπίσκεψιν μας είς τό πε
ρίφημον Schiinbrunn τής Βιέννης, τό ιστορικόν άνάκτορον 
δπου άπέθανεν είς Ναπολεοντίδης. Αί έν αύτψ δενδρο- 
στοιχίαι ήσαν κλαδευμέναι, ώς νά ήσαν αύταί μέν έκ 
μάζας έσχηματισμένα, ή δέ τομή των γενομένη διά μα
χαίρας. Αύτά δέν δυνάμεθα νά ζητώμεν έν τώ Δενδρο
κομείο», άλλ’ όχι καί ώραίας λεύκας άραχνιασμένας, μου- 
ριαΐς ακαθαρίστους, έκκοπήν κλώνων καθ’ δλους τούς κα
νόνας τής άμαθείας, γρασίδι καλύπτον φυτώρια κυδω- 
νεών, ντομάτας μεταξύ φυτωρίων πεύκων, εξ ολόκληρα 
στρέμματα (άπίστευτον !) άφιερωμένα είς τά ζαβζαΰάαα. 
χ&'ί έπτά ή όκτώ έργατών τοΰ Δενδροκομείου ! Όσα δη
λαδή ήδύναντο νά διαθρέψουν όλόκληρον τάγμα δχι ’έν- 
νοεΐται ελληνικόν. Ή καλλιέργεια τών δένδρων κα κί
στη. Τό χώμα φωνάζον φωνήν μεγάλην δτι έχει νά δή 
κόπρισμα ένιαυτούς ολοκλήρους. Καί τώρα ένθυμοΰμαι έν 
φυλλάδιον πωλούμενον είς τάς οδούς, οί χοπροφάγοι Τοΰ 
Βοτα,ηκοϋ Κήπου ύπό ένός καλοΰ ύπαλλήλου—έφ’ φ καί 
παυθέντος—τοΰ κ. Γιαννούλη. Καί δμως τό δημόσιον 
έπλήρωνε 500 δραχμάς διά λιπάσματα ! ! Ύπό τοιούτους 
ό’ρου; είναι άπορίας άξιον άν τό Δενδροκομεϊον κκί ό Βο
τανικός μέ τά έκατόν αύτοΰ στρέμματα ένώ ήδύναντο 
νά άποφέρωσι μεγάλας προσόδους,άν ήλθεν έτος δτε άπέ
φερε μόνον 1000 δραχμάς, δαπανήσαν έκ τοϋ Κεντρικού 
Ταμείου δεκακισχιλίας ;

Ήρώτησα τόν κ. Γεννάδιον ποιος ό έλάχιστος καί ποιος 
ό μέγιστος δρος προσόδων ένός στρέμματος·

— Σπεΐρέ το λέγει σιτάρι νά σοΰ άποφέρη είκοσι δραχ
μάς τό έτος, σπείρε το χααέ.ίιες νά πάργς τριάντα χι- 
λιάδαις δραχμάς !

Δέν συλλαμβάνετε μίαν ιδέαν τοΰ τί ήδύνατο νά κατορ- 
θώσγ τό δενδροκομεϊον αύτό έν τή άπεψιλωμένή Έλλάδι, 
τί Έλλάδι ; έν τή γυμνοσάρκψ Αττική, ριγούσγ δλή άπό 
παντελή έλλειψιν καί τών νανοτέρων θάμνων ; Τί δέ θά 
ήτο δυνατόν νά γείνή ύπό τήν έποψιν τής έξευγενίσεως 
τών καρπών, τής βελτιώσεως τών ειδών, ύπό κλίμα τόσον 
εύκραές, ώς τό ήμέτερον ; Τώρα τά οπωροφόρα είναι τό
σον ολίγα, άφοΰ δέν έφρόντισαν ώς εϊπομεν διά σπο
ράν .’ Αί ντομάται πνίγουσι τάς άμυγδαλάς, τάς καρυάς 
αίκοάμβαι,καί περί τήν θυσανοφόρον ροδβπρασίνην ποχσιά- 
κα>· άνκρριχατχι αύθαδώς πηχυαΐον γρασίδι. Αλήθεια ! ό 
άλλος τριετής ύπάλληλος, δ ίππος, είναι εύτραφής ώς 
μητροπολίτης, διότι δι’ αύτοΰ δλον τό δενδροκομεϊον εί
ναι άνοικτή τράπεζα ήμέρας καί νυκτός, ώς τό έστιατό- 
ιον τοΰ νέου καφενείου Ευρώπης. Ά ! έάν ήτο καί ό 
ωδεκάδραχμος σκύλος έκ τής τάξεως τών χορτοφάγων! 

Τί πάχος βουλευτοΰ τής συμπολιτεύσεως θ’ άπέκτα !

★
* *

Μία λεπτομέρεια διά τό άγαπητόν μας Φάληρον.
Μεταξύ άλλων εΰρομεν φυτώριον άρμιριχίων (Tamarix). 

Τά δενδρύλλια ταΰτα φύονται κυρίως είς τά παράλια. 
Αύξόμενα δέ ύπό τής θαλασσίας αύρας καί συμπυκνού
μενα σχηματίζουσι σχεδόν τοίχος, όπισθεν τοΰ οποίου 
έπιτρέπεται ή άλλη βλάστησις, ύπό τών σκιάν τής δεν-

’Αρχίζω μ* Sv άνέκδοτον τοΰ αίμοβόρου μεγαλοκτη- 
ματίου Τούρκου Χασεκή, (ίς δν άνήκε τό κτήμα, ώς 
ααί τόση άλλη έγγειος περιουσία έν Άθήναις, σκηνήν 
έχον άκριβώς τό τείχος τοΰ περιβόλου δν θά διέλθωμεν.

Ό Χασεκή; έπεστάτει τήν τοιχόφραξιν τοΰ κήπου του 
κρατών είς χεΐρας σιδηράν ράβδον,ήν πηγνύων είς τό κτι 
ζόμενον τείχος,έάν μέν δέν παρουσίαζεν άντίστασιν,τοΰθ* 
δπερ άπεδείκνυεν δτι τό τείχος δέν ήτο καλά κτισμένον, 
δι’ ένός νεύματος πρός τοΰς συνοδεύοντας αυτόν ύπηρέ- 
τας διέτασσε ή νά φονεύσωσι αύτοστιγμεί τόν κτίστην,ει
δεμή έφιλοδώρει μέ χρήματα δταν έμενεν ευχαριστημένος.

Τό xavuero τό σίδερο τοΰ Λ'ασί*//,έσκέφθημεν,δέν ήξιζε 
νά σώζεται άκόμη διά μερικούς άρχιτέκτονας τοΰ Δήμου;

★ Α 
*

Είσερχόμεθα. Μας ύποδέχονται τό γλυκύ κελάδημα 
καρδερίνας, ό λικνίζων ρόθος τής κρουνηδόν χυνομένης 
έν τή δεξαμενή γλώσσης ϋδατος, ή άναπαύουσα δρόσο; 
θεόρατου λεύκης καί μιάς φουντωτής παπιφάρου, ή 
σκιά τοΰ μεγαλοπρεπούς Χασεκή έξαπλουμένη έπί τών 
έκατόν αύτής στρεμμάτων καί αί ύλακαί ένός Δωόεκα- 
δράχμου υπαλλήλου τοΰ Κράτους.

Δωδεκαδράχμου ; Μάλιστα. Καί ποίας ήλικίας ! Άν 
τόν έβλεπεν ό φίλος Πανταζής, Οά ήτοίμαζεν άμέσως 
τόν έπιτάφιόν του. Είς τά βυρσοδεψεία θά έτίθετο ά
πλούστατα νά άλατισθή ζωντανός ό'πως είναι μεταξύ 
τών άλλων δερμάτων. "Αν τόν έβλεπεν δμως ό Άρεταΐο; 
θά τόν έπαιρνε νά τόν άνατάμγ ζωντανόν. Είναι εύρημα 
διά τούς όστεολόγους. Έμετρήσαμεν δλους τούς σπον
δύλους του- ήδυνάμεθα νά μετρήσωμεν καί δλας τάς τρί 
χας, δχι τής κεφαλής, άλλά τοΰ σώματος. Έπροδόθη- 
μεν, ό ύπάλληλος........... sivat αιωνίως ψυχορραγών σκύ
λος δι’ δν ή κυβέρνησις πληρόνει κατά μήνα δώδεκα 
δραχμάς ! Καί έπειτα λέμε δτι ή κυβέρνησις δέν καλο
πληρώνει τούς ύπαλλήλους της.

Ό κλητήρ, ό'στις βλέπετε είναι ό κληρονόμος τοΰ 
ζώντος σκύλου, μάς είπε, δικαιολογών τήν Κυβέρνησιν :

— Μήν τόν βλέπετε έτσι, άχαμνός,άλλά φυλάει καλά. 
Τήν νύχτα... οΰμ . . . άγρυεύει . . .

Όλον τό Δενδροκομεϊον είναι διγοημένον κατά έπι- 
μήκη τεμάχια. Ένίοτε σχηματίζονται έντός αύτοΰ 
ώραΐαι κυκλοτερείς πλατεΐαι. Άλλαχοΰ δασύλλια. Άλ
λοΰ άνοίγονται λαχανόκηποι. Πολλαχοϋ άραιοΰνται ψι
λά φυτώρια όμοια πρό τών ύπό ύψιπρέμνων δένδρων 
πυκνών φυλλωμάτων, πρός τήν άρτιφυή τρίχωσιν βρεφι
κών κρανιδίων. Αύτά πληροϋσι κατά τό πλεϊστον 
τό Δενδροκομεϊον, διότι καί αύτά άποτελοΰσι τόν κυριώ
τερον αύτοΰ σκοπόν. Άποστολήν έχει νά καλλιεργή δέν
δρα όπωροφόρα καί δένδρα καλλωπισμού, δένδρα διά τούς 
κήπους τών Ιδιωτών καί δένδρα διά δενδροστοιχίας δη
μοσίων όδών. Νά τά πωλή δέ είς τιμάς μέτριας. Αρ
χική τιμή τών οπωροφόοων είχεν όρισθή λεπτά δέκα 
έκαστον. Μετά τήν άπαγόρευσιν δμως, ένεκα τών περί 
φυλλοξήρας μέτρων, τής εισαγωγής δένδρων έξ Εύρώπης, 
έδέησε νά ύπερτιμηθοΰν πρός 30 λεπτά έκαστον. Τό 
δενδροκομεϊον ήδύνατο νά έξευγενίσή πολλούς καρπού; 
μας, νά όημιουργήσγ καί έδώ άληθή κηπουρικήν, νά καλ- 
λωπίσ·/) δλας τούς οδούς μας, καί νά έπισκιάσγ τόν 
καίοντα ήλιον. Δυστυχώς, ώς δλα τά ρωμαίϊκα, είναι

δροστοιχία; αύτής μή προσβαλλομένη ύπό τών φονικών 
διά πάν άλλο δένδρον καί άνθος «πλήν τών Λρροριχίωι·» 
θαλασσίων άνέμων.

Δέν είναι δυνατόν οί Φαληρεϊς νά οίκοδομήσωσι τοι- 
χΰτα άρμυρίχεια τείχη;

Έν Λιβόρνω καί είς άλλας παραθαλασσίους ιταλικά; 
πόλεις έπέτυχε πολύ τό είδος αύτό τής τειχουργικής.

★

Ό λεμονεών τοΰ Δενδροκομείου είναι είς έλεεινήν κα 
τάστασιν.

Δυστυχώς τό κλίμα τής Αττικής έπιτρέπον τήν πρό
ωρον βλάστησιν καί αϋξησιν τών εσπεριδοειδών έπί παρ- 
θενικοΰ άλαβάστρου, καίει καί ξηραίνει περιοδικώς τά 
λεμόνια καί τά πορτοκάλλια τής άψύχου φύσεως.

Α

Έσκεπτόμεθα ποιον θά ήτο τό ιδεώδες τοΰ έλληνικού 
Δενδροκομείου. s

Ή ώρα ήτο ένδεκάτη καί έπλανώμεθα έκεΐ μέσα άπό 
τής 7ης ώρας. Α

Ό Σουρής λέγει:
— Τό ιδεώδες ; 'Ένα γκιουβέτσι ’στό φούρνο.

Έρρίψαμεν έν βλέμμα καί έπί τοΰ Βοτανικού Κήπου, 
ένθα ό κ. Όρφανίδη; έν τή άκμή του είργάσθη οσον ού
δείς άλλος. Τώρα είναι ήμελημένος, πτωχός" μόλις δια- 
κρινόμενος διά μίαν πλήρη συλλογήν τών βολβοειδών τής 
Ελλάδος.

Έξεπλάγημεν ύπό πλήθους σιδηρών ράβδων, καί έπ’ 
αύτών πινακίδες κομψαί μέ δυσώνυμ,α λατινικά ονόματα 
άνθέων καί φυτών. Εις τάς ρίζας δμως τών ράβδων

χώμα.
— Τί δεικνύουν, ήρωτήσαμεν, αύτά :
— Ότι μιά φορά καί ένα καιρό ήσαν έδώ φυτευμένα 

διάφορα εϊδη.
— Καί τώρα, εϊπομεν, έμειναν ώς τά στελέχη τοΰ ελ· 

ληνικοΰ στρατοΰ, άλλά χωρίς στρατοΰ !

Έχομεν πεποίθησιν οτι ό νέος έφορος τοΰ δενδροκο
μείου, ό καί έπί τής γεωργίας έπιθεωρητής, κ. Πανα
γιώτης Γεννάδιος, έννοών τήν άποστολήν τοΰ δενδροκο
μείου, θέλει κλαδεύσει πάσαν κατάχρησιν καί καλλιεργή
σει αύτό είς τρόπον ώστε νά εννοήσουν τούλάχιστον τήν 
ύπαοξίν του αί Άθήναι. Όσον διά τόν Βοτανικόν κήπον 
αύτός αναμένει μέ άνοικτάς πρασιάς τόν φίλτατον Μη 
λιαοάκην, τόν έπιστήμονα συγγραφέα τών Bozarix&r 
Με-ίετηράτο»·, τόν μόνον ϊσως ύπότοοφον τοΰ ΙΙανεπιστη 
μίου, δστις θά φανή χρήσιμος είς τήν νεαράν ελληνικήν 
έπιστήμην.

ΙΑαλιδάν.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΪΠΕΙΑ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ

„ Ηθέλομεν νά διαθέσωμεν στήλας διπλάσιάς καί άνα
γνώστας δχι τόσον έλαφρούς, μή εύχαριστουμένους άπό

τίποτε, παρά άπό χονδρογραμμέναις σάχ.Ιαις, διά νά 
μεταφέρωμεν εις τάς στήλας μας δλας τάς συζητήσεις 
τάς γιγνομένας ύπό τοΰ Συλλόγου τής Υγιεινής. Έχο
μεν τόσην άνάγκην τοιούτων αναγνώσεων, δπως άνακύ- 
ψωμεν εκ τοΰ ληθάργου, δστις μάς οδηγεί είς τόν Κάν
θαρον καί τά Θυμαράκία.

Μέλη τοΰ Συλλόγου είναι καί βουλευταί. Έν τινι 
τών συνεδριάσεων αύτοΰ ό κ. Κόουεν είπε μεταξύ άλλων :

«Έςοχός τις πολιτικός έγνωμάτευσε πρό τίνος καιρού 
όμιλών περί τών έζωτερικών πραγμάτων, δτι τό μέγιστον 
βρεττανικόν συμφέρον έν τφ έςωτερικώ είναι ειρήνη. ’Ό- 
φειλε νά συμπληρώσή τήν γνώμην ταύτην καί νά προς- 
θέσή δτι τό μέγιστον βρεττανικόν συμφέρον είναι ύγεία. 
Έν τή περιληπτική αύτή σημασία περιλαμβάνει πλέον 
ή τήν ύπαρξιν. Περιλαμβάνει τήν ένέργειαν. Ύγεία δέν 
σημαίνει μόνον τήν άνευ οδύνης έκπλήρωσιν τών φυσικών 
λειτουργειών, άλλά δύναμιν άντιστάσεως, θάρρος καί 
ρώμην χαρακτήρος άπό τούτων πηγάζοντα τών δυνάμεων.

«Ύπό τήν έννοιαν ταύτην ύγεία ήν τό κεφάλαιον ενός 
λαοΰ. Παρεΐχεν αύτψ τά μέσα τής ένεστώσης ευημερίας 
καί τοΰ μέλλοντος μεγαλείου.

Δν ή έπιστήμη καί ή πείρα έδίδαξαν ήμάς τήν θε
ραπείαν τών πόνων μας, ό πολιτισμός προσεπόρισεν ήμΐν 
νόσους, άς λαοί έν φυσικωτέοα ζώντες καταστάσει δέν 
έγνώριζαν. Οί άγριοι πολύ ολίγον ύπέφερον έκ τής έλ
λείψεως άερισμοΰ’ είχον άφθονίαν δροσερού άέρος. Δέν εί
χεν άνάγκην νά πίνή έφθαρμένον ύδωρ· άντί νά φέργ, την 
πηγήν πρός έαυτόν, έπήγαινε αύτός πρός τήν πηγήν.

«Άλλ ήμεΐς ζώμεν καθ’ ομάδας. Έκ τής συγκεν- 
τρώσεως αύτής άντλοΰμεν δύναμιν, άλλά καί άδυνα-
μίαν. Οσον πυκνότερος ό πληθυσμός, τόσον ολιγωτέρα 
ή ύγεία. Ή άτμοσφαίρα μα; μολύνεται, αί έξοχαί μας 
φθείρονται ύπό τοΰ καπνού τών έργοστασίων καί τών 
ύψηλών κλιβάνων. Ωραίοι ποταμοί μεταβάλλονται είς 
βορβορώδη ρυάκια (Ίλισσοί !) δυσάρεστα είς την όρασιν, 
επικίνδυνα είς τήν ύγείαν.

«Σκοπός τοΰ συλλόγου τής ύγιεινής είναι ή ερευνά 
τοΰ κακοΰ αύτοΰ καί ή άνακάλυψις μέσων πρός άπόκρου- 
σιν ή καταπολέμησιν αύτοΰ.

« Ο διάσημος ύγιεινολόγος Σαιδουίκ μάς έβεβαίωσεν,

μετά τό 1872 έπεκράτει ό αύτός βαθμός ύγείας ό πρό 
τοΰ 1872.»

Έάν εΐχομεν Στατιστικήν καί έν Έλλάδι, καί όχι Κα- 
ζάζην γινόμενον Στατιστικόν, διότι έγραψε τρεις τέσσα
ρας άερώδεις πανηγυρικούς ύπέρ τοΰ κ. Τρικούπης ώς άλ
λοι άπέκτησαν διά μιάς προσόντα διοικητικών θέσεων, 
μόνον διότι άπέτυχον ώς βουλευταί, τί μαύρους άριθ- 
μούς Οά εΐχομεν θυμάτων, τά όποια άλλως θά έζων, άν 
εΐχομεν καί ήμεΐς έπιστασίαν τής Δημοσίου Ύγείας ;

Τά θύματα τοΰ Κανθάρου είναι χθεσινά’ άλλ' ή αναι
σθησία μας είναι προκατακλυσμιαία’ καί θά έζακολου- 
θώμεν νά έχωμεν δλα τά ονόματα τοΰ πολιτισμού—Έ
πιτροπήν έπί τής Ύγείας ! — χωρίς νά έχωμεν ούδέν 
αύτοΰ πράγμα ι I
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Η ΕΛΛΑΣ.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΡΟΔΙΤΟΥ.< . . .

Ή Ελλάς συνίσταται έκ δύο εκατομμυρίων, δύο συλ
λαβών χαί δύο χο/ψάτωζ.

★

’Εμπρησμοί δασών έπί έμπρησμών ! Ή γραμματική 
φρονεί, οτι ή Ελλάς πρέπει νά δασύνεται, οί κάτοικοί 
της, δτι πρέπει νά ψι,ίόΰϊαι.

*

Μόνον περί τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ δέν δύναταί τις νά 
είπη δτι αλλάζει γνώμας, ώς ύποκάμισα. Μή νομίσητε, 
παρακαλώ δτι είναι σταθερός. ι

*

Μοί είπον οτι ή στρατολογία έν 'Ελλάδι είναι γ&ηχή. 
’Εγώ σύμφωνος πρός τήν Γραμματικήν φρονώ δτι είναι 
ότο/ιασνική.

★

Ή θητεία ! Παράδοξον δν ! Βρέφος ήτο τετραετής, 
κορασίς τριετής, σήμερον γενομένη κόρη έγένετο μονοε
τής. ’Αν βαίνη οΰτω, θά γηράση μηνιαία καί 0’ άποθά- 
νη ήμερησία.

*

— Καί συμπέρασμα ; Τό συμπέρασμα είναι, οτι πρός 
τοΐς ποιηταϊς, οΐτινες γεννώνται, άλλά δέν γίνονται, έν 
Έλλάδι προσεθέσαμεν καί τούς στρατιώτας.

*

01 νόμοι ψηφίζονται έν Έλλάδι, οπω; ζδικιζ δια- 
πράττεται κκτά τύπους.

★

θεοδωρογιαννακόπουλος! Ώ τοΰ μεγέθους, μέγιστοι 
θεοί. Σάς βεβαιώ, δτι δέν τό έφεΰρον. Ή φαντασία μου 
δέν ανέρχεται είς τοσοΰτον δυσανάβατα υψη. Έπί τέ
λους τά ελληνικά ονόματα είναι μεγαλείτερα τής Έλ-| 
λάδος.

Άν
«άνδρί

Ή Ελλάς παράγει δύο τινα κυρίως, σταφίδα καί εν
θουσιασμόν. Ξηραίνοντες έκείνην πλουτοΰμεν. Ξηραίνον-,

ήμην Σίνας, θά έπέγραφον έπί τής ’Ακαδημίας 
άγνώστω».

τες καί άποταμιεύοντες τόν δεύτερον ήδυνάμεθα Γσως νχ 
μεγαλουργήσωμεν.

Λ. *

Λέγουσι περί τών πολιτευόμενων καΛ.Ιιεργεϊ τήν επιρ
ροήν του. Σκέπτομαι δτι πάσα καλλιέργεια, όπως ευδο
κίμηση, άπαιτεΐ άκαθαρσίας καί κοπρίαν.

*

Έν Εύρώπη αί έφημερίδες πληρόνουσι τά άρθρα των, 
έδώ τά πληρόνονται.

*

Ήξεύφετε τί έγινεν εις χεϊρας τών νομαρχιακών καί 
δημαρχιακών ύπαλλήλων ό περίφημος ΠΙ Νόμος ; Άν- 
τεκατέστη ύπό μιάς καί μόνης άπλουστάτης δτατάξεως : 
Ό έκ Τουρκίας θέλων νά πολιτογραφώ πρέπει προηγουμέ
νως νά πολιτογραφήση τόυρκικάς τινας λίρας.

Θά τελειώσω μέ τάς προσφιλείς μου ’Αθήνας. Προτείνω 
λοιπόν είς τούς ’Αθηναίους ποιητάς νέαν παρομ.οίωσιν : 
ξηρός ώς ποταμός: είς τούς κριτικούς νέαν υβριν : άμχ- 
θής ώς άστυνομικόν δελτίον είς τούς Αθηναίους έρα
στάς τέλος νέον δρκον : θά σέ αγαπώ ένόσω υπάρχει κο- 
νιΛτός.

ΐνέχος.
------------------- —-3 <-»

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

Τήν 17ην θβρίου γίνεται ώς γνωστόν έν τή επαρχία 
Ηλείας έπαναληπτική έκλογή. Οΐ μαχόμενοι είναι 
δύο’ ό κύριος Κρεστενίτης, ό ζωντανός λοχαγός τοΰ πυ
ροβολικού καί είς Λάζαρος. . . ώς μάς γράφει ό έκ Πύρ
γου άνταποκριτής μας, ό κ. Σισίνης. Πιθανότης έκλο
γής είναι ύπέρ τοΰ Λαζάρου, διότι τρικουπικοί, παρα- 
τρικουπικοί καί κουμουνδουρικοΐ ενωθέντες άπεφάσισαν 
νά τώ εΐπωσιν : άρον τήν κάλπην σου καί περιπάτει ! 
Καί οΰτω πως ή δεσποινίς θεοδορογιαννοΰλα δέν θά τούς 
κάμη δέκα τούς ήριετέρονς της.

Καταπληκτική βουτιά, τήν όποίαν ούτε οί τό στενόν 
τής Μάγχης διερχόμενοι κολυμβηταί ’Αμερικανοί, δέν 
θά εκαμνον, τήν έκαμεν δ γνωστός σας Γρυπάρης, δστις 
είχεν έφεύρει τό φερώνυμόν του ύποβρύχιον,τήν ύφ’ ήμών 
έπονομασθεΐσαν Γρν.τάραν.

Ένθυμεΐσθε ό’τι είχε βυθισθή έν μέσω Φαλήρω, τοΰ κ. 
Παρασκευαίδου ράναντος τόν τάφον του δάκρυα και φύ» 
κη καί δσαις γαζέταις είχαν περισσεύσει άπό τόν ύπέρ 
αυτοΰ έρανον.

Καί τά μέν φύκη καί τά δάκρυα άγνοοΰμεν τί τά έκα
μεν· άλλά τή,ς γαζέταις παραλαβών ό νομιζόμενος πνιγ

μένος έκαμε τήν βουτιά του καί μετά έν έ'τος ύποβρυ- 
χίου θαλασσοπορείας ποΰ νομίζετε ξετρύπωσεν ;

Είς τήν Βράϊλαν ! ! Ζητών βοήθειαν διά νά τελειο
ποίηση τορπιλλοφόρον τό όποιον παρήγγειλε έν Μασσα
λία ! ‘

Λαμπρός άνθρωπος ! θά συντηρηθώ ί*® *έον υποβρύ
χιον ένα δύο έτη πάλιν ! !

Εμπνεύσεις, προκειμένου περί έλληνικών άνακαλύψεων: 
' Ό Γρυπάρης είναι ό Κωστομύρης τοΰ ναυτικού.

Ό δέ Κωστομύρης είναι δ Γρυπάρης τοΰ πεζικού.

Άς κάμωμεν δωρεάν ρεκλέμαν ένός Παρισινού ύποδη- 
ματοποιοΰ, τοΰ πτωχοΰ ! Είναι τοΰ συρμού, μόδα είς 
Παρισίους γυναικεΐαι μπόται τοΰ έργοστασιάρ,χου αύτοϋ, 
φέρουσαι τό όνομα Σό.Ιας τοΰ Έρνάνη, διότρ ήγό-
ιασε τοιαύτας ή έραομία βασίλισσά μας.

Δέν σάς χαλούμε τήν καρδιά, ευγενεις δέσποιναι καί 
δεσποινίδες· άφοΰ δέν ένδιαφέρεσθε σείς διά τούς φυλα
κισμένους μας, ένδιαφερόμεθα ήμεΐς διά τούς πόδας σας.

’Ιδού ή διεύθυνσις, διά νά παραγγείλετε Δόνα Σόλαις, 
(ή σΐόλες) καί νά μοιάζετε τήν βασίλισσαν κατά τήν 
ύπόδησιν : 31 bis, rue de Fauboug Montmartre.

Είς ήμάς τί απομένει νά γράψωμεν περί τής παύσεως 
τοΰ έν Τεργέστη διαμένοντος ώς ύποπροξένου Κορύδζάς 
κ. Δημητρίου Κόκκου ; Άφοΰ είνε έκ τών πρώτων φί
λων μας, έκ τών πρώτων συνεργατών μας, άδελφός μας 
σχεδόν ·, Έν τφ προσώπφ του δέν είχε παυθή αύτός· έ
παύθη τό !Μή Χ,άνεσσιε άλλ’ έάν ήμεΐς οί ίδιοι εϊχομεν 
διά τήν προξενικήν ύπηοεσίαν τόσα προσόντα δσα δ Δη- 
μήτριος Κόκκος γεννημένος σχεδόν δι’ αύτήν έχει, άφοΰ 
τά πρώτα έτη τής σχεδόν μαθητείας του έν τφ κλάδφ, 
τω έφίλκυσαν τήν άγάπην καί τήν συμπάθειαν μιάς τών 
πλέον άνεπτυγμένων κοινοτήτων μας έν Εύρώπη, τής έν 
Τεργέστη, καί μάς επαυον, περί ήμών άκόμη θά έγρά— 
φομεν δτι τοιοϋτοι νέοι είνε ολίγοι καί τοιαΰτα ραπί
σματα κατά τής φιλοτιμίας των είναι βάρβαρα. Ά ! 
κύριοι βουλευταί τής συμπολιτεύσεως, άγνοοΰμεν πό
σους έχει έ'καστος στομάχους, άλλ’ άν έγνωρίζομεν έκεΐ- 
νον έξ ύμών, οστις έφαγε τόν Κόκκον, βεβαίως θά τόν ά- 
•νεκηρύττομεν τό φοβερώτερον ζώον τής ελληνικής πολι
τείας καί θά τόν παρεδίδομεν είς χείρας τοΰ κ. Πλα
τούτσα, δπως, άντί τοΰ Άραβη, περιάγη αύτόν πρός! 
κοινήν θέαν καί περιφρόνησιν. Ό κ. Τρικούπης, ό σιδη
ροδέσμιος τής πλειοψηφίας του, ό δυστυχέστερος δλων 
τών θνητών, μάς ύπεσχέθη νά έπανορθώση τό άδικον 
τούτο- άς ίδωμεν, έάν τηρήση τήν ύπόσχεσιν του.

Καθά γράφουσιν ήμΐν έκ Σύρου, μερικοί άποτυχόντες 
λαθρέμποροι χάρις είς τήν τιμιότητα ύπαλλήλων τοΰ 
Τελωνείου ένόμισαν καλόν δι’ άνωνύμων έπιστολών νά 
διαβάλλωσι πρός τό ύπουργεΐον ένα ιδίως έκ τών αύτόθι 
τελωνειακών ύπαλλήλων,διακεκριμένον έπί τιμιότητι καί 
,κανότητι. Άλλ’ άν άπέτυχον είς τό πρώτον άτιμον έπι-

χείρημά των, θ’ άποτύχωσι καί έν τώ δευτέρω, διότι ή 
άνωνυμία είναι pla, μοΰ>·φζα τήν δποίαν ό γράφων διευ
θύνει κατά τοΰ έαυτοΰ του, φαινόμενος ώσεί λέγων : Μή 
μέ πιστεύετε· είμε άτιμος, εϊμ.αι άτιμος.

Ό πόλεμος λοιπόν δέν ήτο είς τό Καραλή Δερβέν, 
κύριε Τρικούπη, ήτο είς τόν Κάνθαρον. Έκεΐ ήσαν αί 
.τίίσμαΓώ(Τίΐ< μάχαι τ°ΰ κ. Γρίβα σού, έκεϊθεν έχρονολο- 
γοΰντο τά τηλεγραφήματα τοΰ Θεοχάοη σου, έκεϊθεν 
έπληροφορεΐτο ό βουλευτής Ζαφειριάδης δτι ρουθούνι άπό 
τούς Τούρκους δέν έμεινε,καί είναι οί Τοΰρκοι αύτοί ύπή
κοοί σου, παλαιοί ύπήκοοί σου, ίσως καί ψηφοφόροι σου. 
4ί νεκροί πίπτουσιν καί είς νεκραναστάς λοχίας τοΰ ιπ
πικού είς τά σύνορα, 1 £50 δέ έν Κανθάρφ! Καταλαμβα- 
νόμεθα ύπό ρίγους, άλλά καί υπό σεβασμού πρός τοιαύτην 
μεγαλουργόν κυβέρνησιν,άναγράψασαν έν τώ λαβάρω της : 
«Τό αίμα τών Ελλήνων άς ρεύση πρό ποδών> καί δικαίως 
έλέγχουσαν τόν κ. Κουμ,ουνδοΰρον, άναγράψαντα έν τω 
ίδικώ του : ’Αμάν ! Τήν ζωήν τών Ελλήνων μου !» Αί 
κατηχήσεις πρέπει ν’ άλλάξουν ! Ν’ άντικατασταθή τό : 
Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου ! Διά τοΰ : 
Τίμα'τόν Τρικούπην σου καί τήν άστυνομίαν σου !

------------- ·ΙΟΙΙί«----------------------ΑΙ ΔΥΣΤΥΧΕΙΣ, ΔΥΣΤΥΧΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΙ.
(ΤΟΪ,ΕΚ ΠΥΡΓΟΙ ΛΝΤλΠΟΚΡΓΓΟΙ ΜΧΣ)

............. Ήμεΐς έδώ κάτώ οί θνητοί έπαρχιώται δέν
εχομεν τήν ύψηλή ν τύχην ύμών τών άθανάτων Αθηναίων. 
Ήμεϊς σχεδόν δεν γνωρίζομεν ούδέ Κουμουνδούρον, ούδέ 
Τρικούπην, ούδέ Δηληγίάννην. Ήμεΐς δέν διοικούμεθα 
παρά τών έκάστοτε Κυβερνήσεων, άλλ’ ύπό τών πλασμά
των αύτών, τών λεγομένων ισχυρών τής ήμέρας· άν τά 
πλάσματα ταΰτα είναι κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν πρός τήν 
δημιουργόν Κυβέρνησιν, άγνοοΰμεν- γνωρίζομεν μόνον ό’τι 
έπειδή τά πλάσματα ταΰτα κατ’ ούδέν σχεδόν άλλήλων 
διαφέρουσι, καί ή μεταβολή έν ταΐς έπαρχίαις ώς έκ τών 
άλλαγών τών Κυβερνήσεων, μόνον είς τά πρόσωπα άφορά, 
άλλά τά πράγματα μένουσιν άείποτε τά αύτά. Ήλλαξεν 
ό έ'παρχος, ό ύπομοίραρχος, ό έφορος, ό ταμίας (κατά τό 
φρόνημα ούτος) καί λοιποί μικροί ύπάλληλοι, άλλ’ ή κα- 
τάστασίς μας ούχί. Ή ζωοκλοπή λυμαίνεται τήν έπαρ
χίαν μέ δλην τήν άληθώς άμεί> ικτον αύστηρότητα τοΰ 
κ. Μπαομπέρη, φυγοδίκων βρίθομεν, τοΐς καταδίκοις συ- 
ναγελαζόμεθα έν τή άγορά έν πλήρει μεσημβρία, τό έγ
κλημα κατέστη ό επιούσιος άρτος μας. ’Εχομεν άληθώς 
δικαστικά πρόσωπα σχετικώς τό καθήκον των έκπλη- 
ροΰντα, άλλ’ αύτούς τούς εϊχομεν άπό τής παρελθούσης 
Κυβερνήσεως, ήδη δέ μανθάνομεν ό’τι τούς ξοΰνε, άμα τή 
άφίξει τής ξύστρας έξ Εύρώπης, άποστελλομένης έπί 
τούτφ παρά τοΰ βασιλέως πρός τόν έπί τής δικαιοσύνης 
ύπουργόν. Πιθανόν ό κ. Τρικούπης νά ήναι αυστηρότερος 
καί ειλικρινέστερος τοΰ κ. Κουμουνδούρου- τής διαφοράς 
δμως ταύτης ήμεΐς έδώ δέν άντιλαμβανόμεθα. Μήπως 
αιτία είναι τό δτι οί ένταΰθα φίλοι τοΰ κ. Τρικούπη 
ύπήρξαν παλαιοί φίλοι τοΰ Κουμουνδούρου, είς τό σχς- 
λεΐον έκείνου σπουδάσαντες τδ διευθύνειν τήν πολιτικήν^ 
Δέν δυνάμεθα άκριβώς ν’ άποφανθώμεν, άναμιμνησκόμε-
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not δτι καί ό ίδιος πρωθυπουργός έμαθήτευσε παρά τώ 
σεβαστώ γέροντι. Θέλετε δέ νά κρίνετε περ’ι τής διανοη
τικής άναπτύξεως τοΰ πρώτου ύπαλλήλου εν τή έπαρχί  ̂
τής παρούσας Κυβερνήσεως ;

Μάθετε δτι προκειμένου νά συστηθή καί γυμνασιαζ.ή 
τάξις είς τό ενταύθα ϊδιοσυντήρητον Ιδιωτικόν καί δημο
τικόν σχολεΐον, ό κ. έπαρχος έγνωμοδότησεν έναντίον, 
διότι, είπε, «πάσα ή κοινωνία ώς έπϊ τό πλεΐστον 
είναι διεφθαρμένη !» Άπό τόν άϊ Λάζαρο δηλαδή καϊ 
πτή κορφή, όχι κανέλλα, άλλά Έπαρχος.

Χταφίδχς.

ΚΑΡΑΜΕΛΑΙΣ.

Άκρον άωτον καθαριότητος οίκοδεσποίνης :
— Νά σφουγγαρίζη τό σπήτι κάθε μέρα τό ώραΐον ή- 

μισυ, τό δέ άλλο ήμισυ πρός αποφυγήν ρευματισμών νά 
γυρνά τά δωμάτια έπϊ καλοβάθρων αποκριάτικων. .

Παραπονεΐτο είς έκ Μολάων διά τήν ακαθαρσίαν τής 
πόλεως καί τήν παντελή αμέλειαν τοΰ μεγάλου Μολαί- 
του κ. Παπαμιχαλοπούλου.

— Οί άνθρωποι, έλεγε, ζοΰνε σάν χοίροι.
— Καϊ άπό τί ήρχισεν τό στάδιόν του ό κ. Παπαμι- 

χαλόπουλος, ήρώτησεν άλλος ;
— "Ητανε χοιροβοσκός σ’τόν δήμον του Κρεμαστή.
— Ωστε καϊ τώρα έξακολούθει νά είναι.

Τό άκρον άωτον τής ποινής τοΰ κ. Παπαμιχαλοπού" 
λου διά τά βελενδζικά :

— Νά τόν στείλουν νά πάη στόν δήμον του [νά] Κρε
μαστή.

-------- —,------------------------------------------------------------- irt

ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

Σπουδαίος νεωτερισμός είσάγεται είς τά αθηναϊκά 
έθιμα.

Ξενοδοχεΐον τής νυκτός. Τήν άγγελίαν του βλέπετε 
κατωτέρω.

Καϊ ό'χι μόνον τής νυκτός, άλλά καϊ τής ήμέρας.
' Εως τώρα οί στόμαχοι δλων τών έν Άθήνάις παρεπι- 

δημούντων καϊ μή, έγχωρίων καϊ ξένων, ήναγκάζοντο νά 
ζσιγιιί/ζωΓΓαι κατά τό ώρολογιον τών ξενοδόχων.

Πρό τής 12 τό μεσημέρι καϊ πρό τής 7ης τό βράδυ 
δέν ήδύνασο νά φάγης· μετά δέ τήν 7ην δέν εύρισκες 
τίποτε.

Ή τυραννία αύτή τώρα συντρίβεται, χάρις είς δύο 
καλούς έπιχειοηματίας, κυρίους Δομπρογιάννην καί Τσα- 
μίχαν, άμφοτέρους κοσμογυρισμένους καί έχοντας σκοπόν 
είς τό είδος τοΰτο νά μάς κάμουν άντικείμενά οπτικής 
άπάτης καί νά νομίζωμεν έαυτούς είς Παρισίους.

Ό οργανισμός τοΰ ξενοδοχείου των είναι τέλειος πλού
τος, ευμάρεια, ποίησις. θά είναι ό νυκτερινός παράδει
σος τοΰ χειμώνος, τό καταφύγιον τών νέων καϊ ό τόπος,- 
οπού ό θέλων νά ’ξοδεύση θά δύναταί νά ’ξοδεύη.

Φαντασθήτε, δτι καμμία φορά θά φυτρόνουν έκεΐ μέσα 
καϊ στρείδια ! Κα’ι Γσως καί τήν κυριακήν θά φάγωμεν 
έκεΐ στρείδια φρεσκότατα !

--------------- Β I ----------------------
ΠΩΛΗΣΙΣ ΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

β,ΟΟΟ Μετοχών
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΤΟΓ EUUYlKOr ιιγριτιλοιιοιειογ
Ιδρνθιίσης όιά τον άπό 15 Ίον.Ιίον 1882 Β. d.

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΚΤΡΙΚΗΝ 
! ! Πρωτοφανές οιά τάς ’Αθήνας ! I

G AFE-RESTAUR ANT D’ EUROPE
Έπί τής Πλατείας τοϋ Συντάγματος 

ΤΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ

Σ. ΑΟΜΠΡΟΓΙΑΒΗ ΚΑΙ Γ. ΤΣΑΜΙΧΑ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΐΟΝ ΗΒΙΕΡΑΪ ΧΑΙ ΝΥΚΤΟΣ
Εί; ο’ίαν δήποτε ώραν άπό τή; μιάς έως τής άλλης πρωίας θά εύρίσκης 

.ς τό Καφενεϊον—ΗενοδοχεΤον τής Ευρώπης Ζωμόν, Μακαρού-
νια, καί Μπιφτέκι xii? ωΡ*$·

Ζύθος δλων τών μερών.—Καφές Εύρωπαϊκός καί Τουρκικός—’Εφημερί
δες τής Εύρώπης αί κυριώτερα·..

ΕΙΣ ΤΟΪ ΧΟΪΤΟΠΟΪΛΟΪ.

Αι βιτρίναι τοΰ Εμπορου τής Οόοΰ Έρριον γίνονται 
καθ’ έσπέραν ΰπό τό ζωηρόν άεριόφως,λοΰον τόσους καλ
λιτεχνικούς θησαυρούς έκεΐ μέσα, κέντρα τόσης άθροί- 
σεως κόσμου, ώστε ίδίοις δμμασιν εϊδομεν τον κό
σμον τούτον έπαγρυπνούμενον ύπό δέκα κλητήρων, δύο 
βοηθών καϊ ένός ύπαστυνόμου ! Καί τί δέν ευρίσκει τις 
είς τά μεγάλα ύαλώματα τοΰ κ. Χουτοπούλου ; Σμαραγ- 
δοστόλιστον καϊ κρυσταλλοποίητον τό Σουλτανικόν ά- 
κατιον,πλέον εις θαλασσαν ροσολίων και τραταΐρνον άεν— 
νάως έκ τής πλώρης, τής πρύμνης, τών πλευρών, έν ω 
κυμαίνεται αργυροκυμαντος ή ασημένια του σημαία. "Εν 
μεγαλοπρεπές Κέρας τής Άμαλθείας πληροί ευδαιμονίας 
τούς οφθαλμούς, καϊ χίλια μικρά πράγματα, ών έκαστον 
θέλει επεξεργασίαν μιάς στήλης καί κατανάλωσιν ολί
γων φράγκων, προσκολλώσιν έκεΐ έπί τών ύαλων τά όμ
ματα τών περίεργων ως χείλη θεοσεβούς έπϊ τής είκόνος 
άγίου.

Εταιρικόν κεφάλαιον δραχμαί νέαι 1,600,000 διαι- 
ρούμενον είς 16,000 μετοχάς ών 10,000 έκρατήθησαν 
ύπό τών ιδρυτών. Άξία έκάστης μετοχής δρα/. νέαι 100 
έξ ών ό άγοραστή; θέλει καταβάλει δραχ. νέας 25 ή 
παλαιάς 28 άμα τή έγγραφή, δραχ. νέας 25 ή παλαιάς 
28 κατά τήν διανομήν, τάς δ’ ύπολοιπομένας δραχ. νέας 
50, πλέον δραχ. νέων 5 διά τούς τόκους τών παρά τών 
ιδρυτών καταβληθέντων χρημάτων άπό τής συστάσεως 
τής εταιρίας, κατά τήν 15ην έλευσομένου Νοεμβρίου.

Κατά συνέπειαν οί έγγραφέντες άγοοασταϊ θέλουσιν 
απολαύσει ολοκλήρου τοΰ τής τρεχούσης εξαμηνίας μερί
σματος, ήτοι άπό 16 ’Ιουλίου—31 Δεκεμβρίου 1882.

Αί έγγραφα! γενήσονται παρά τή Γενική Πιστωτική 
Τραπέζη τής Ελλάδος τήν 6ην καϊ 7ην προσεχούς 
’Οκτωβρίου ήμέραν Τετάρτην καϊ Πέμπτην, άπό τής 
2—ύ μ. μ. ώρας, ή δέ διανομή τών προσωρινών τίτλων 
τήν 1 ίην τοΰ αύτοΰ μηνός.

Έν ή δέ περιπτώσει αί έγγραφησόμεναι μετοχαϊ ύπερ- 
βώσι τό έκδιδόμένον ποσόν τών 6000 μετοχών, αί έγ- 
γραφαϊ θέλουσιν ύποστή άνάλογον μείωσιν, κανονισθησο- 
μένην ύπό τοΰ Δ. Συμβουλίου τής Γενικής Πιστωτικής 
Τραπέζης.

(Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά τών λαβουσών έγγρα
φον έντολήν έφημερίδων).

*0 κατάλογο; τοΰ γεύματος καϊ τοΰ προγεύματος—πλήν τών δι’ δλης 
τής νυκτός μπιφτεκιού, £ωμοΰ καί μακαοονίων μέ τυρόν Παρμεζάν—θά 
ήναι πλουσιώτατος.

ΑίΟουσχ εΰρ·?».— Φωτοχυσία—Κ-ήπος.—Α·.χχ0σμ.ησις 
παρισινή — Κέφι.—Χ-ουζούρς.—Αποθέωσες I

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗΝ.

Ειδοποιεί τήν εκλεκτήν πελατείαν του τό άρχαΐον

Ραπτικόν καταςτημα
ΤίίΛΪ Α.ΑΕΛ.ΦΑ1ΛΙ ΜΚΙΟΓΑ ΑΛίίί V

βτι’άνανεωθέν μετεκομίσθη έπί τής Όιίοΰ ΦωκιωκοΓ, πλησίον τών Ξενο
δοχείων Βαρνάβα καί 'Επτάνησον καϊ παρά τήν έπϊ τής όδοΰ Έρμοΰ 
νεοδμητον οικίαν Μαυρουδή.

Ό κ. Μπόγδανος ώς χάπτης είναι γνως-ός είς τούς διλεττάντηδες τοΰ ίμα-
-,.ομοΰ.__ ‘Η ραπτική έργασία είναι πρώτης ποιότητος.—Οί Αδελφοί
Μπόγδανοε έδέχθησαν τάς ύπό τοΰ συλλόγου τών 'Ραπτοερχατών προ- 
ταθείσαι τιμάς. — Ό ένδυόμενος παρά τοΐς άδελφοΐς Μπογδάνοις δέν 
ξαναπηγαίνει άλλοΰ.

Εντέλεια__Γοΰστο —Χυγχατχοχτιχαέ τιμ,χί.
ΣΗΜ. Νχ μή γίνιχχι χχιιμίχ βύγχνν·ί μχτιξδ «0 ΚχτχχτήμχϊΟί, χχι τοΟ νιωχτί U Ναυ
πλίου Ιλβόνχος χ. Μ-υγ5χνου τοΟ συιιιχιριχβίιιος εις χδ Κχ'χχιημχ ϊχσεμιοου.
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ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΕΚΟΥ 
(Όδός 'Ερμ,οΟ, άρ. 61)

ΛίΚΔΚ Φ6ΑΧΙ.ΗΑΤΑ.
Μεγάλη συλλογή ύποχ«μ.έβωυ 

δλων τών ποιοτήτων. — Όμπρέλαι 
άνδρών καί γυναικών. — ϋχτχνίοιε 
γαλλικαί ώραιόταται. — Λίτίπβτ 
μ,χΰρο έξόχου ποιότητος. — Τρ*· 
π*'ζθΧΧ.λΔμ.μ.χτχ κομψά καί έφθη- 
ν-ά. — Φοχόλ τοΰ τελευταίου συρ- 
μ03. — Μχνβήλιχ, υφ«ομ.»τ*, 
δλα τά ψελεχά τών γυναικείων καϊ 
ανδρικών απαιτήσεων.

ΑΣΠΡΟΡΟΥΧΑ.(ΓΓ’. 1)
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Τά επί τής ΌΒοΟ ΣταΒίου, απέναντι τής Πιστωτικής

ΕΜποροΡΑπτικΑ καταστήματα
ΦΕΡΕΤΟΠΟΙΜΟΓ xal JBHHA.IOIIO^A.OV

Αναγγέλλουν εις τήν μεγάλην πελατείαν των δτιήνοιξε πλούσια καί ποικιλωτάτη ή

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
«ΟΟ νέα κοστούμια πεοιλααβά- 

vst τι νέα χειμερινή πεοίοδος
Κάϋι κοστούμι καί άλλο είδος" 

ώστε ό καθείς θά ©οοή τό δικό του.
Τά περισσότερα κοστούμια είναι 

surprises’ αί ΆΟήναι δέν είδαν ακόμα 
τοιαΰτα ώραΐα υφάσματα.

Ιίολλά είδη δέν υπάρχουν εις 
άλλο κατάστημα.

Τήν εκλογήν τήν έκαμε εν Λον- 
δίνω καί ΐϊαρεσίοες ό αδελφός 
τού κ. Φερετοπούλου.

•Όλα τά αντικείμενα τής κατα

σκευής τών ενδυμάτων είναι ευρω
παϊκά

Λέν θά βλέπετε πλέον τής κομ- 
πότρυπές σας χιονισμέναις άπό ασπρά
δα" διότι τά καταστήματα έφεραν 
γνήσιας κλωστάς έζ Ευρώπης.

Ζλέν θά ςυλόνωνται πλέον τά κομ
βία σας, κατόπιν τής φροντίδος αυ
τής, ρ-οναΠεχής εις τάς ’Αθήνας.

Οάσχ ραπτική εργασία χωρίς μη- 
λανί|;· . , * .

Οέ καλλίτεροι ραπτεργάται, αδρο
ί τατα πληρονόμενβι.

Άλλοι νεωτερισμοί. 
ίΧαλόνεον ιδιαίτερον διά τάς 

κιμάς τών φορεμάτων.
"Εκτακτος συλλογή γραββετ 

πρωτοφανών είς τό είδός των. . 
λεγμέναι μία μία εκ τών πρώτο 
πωτέρων έχ τοΐς έργοστάσίοις.

’Αναρένονταε βοΰρτσαι, ράβδοι 
καί διάφορα άλλα αντικείμενα.

"Ο ,το θέλετε εκ τών άφορώντων 
·■ Ιματισμόν θά τό εύρίάκητέ έκεΐ.τον

! ! Μεγάλα θέλγητρα σιά την νεολαίαν ! ! ’

ΕΚΘΕΣ1Σ ΥΑΛΙΚΩΝ ΜΑΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Τό πρώην είς τά κάτω τής Οιίον Εαμον γνωστόν

>·Ε/ΚΟΠ«Λ.ΕΙΟΛί

Γ. ΔΕΡΒΕΝΑΓΑ
μετεκομισθη εις τά άνω τής 'Ερμαϊκής ΌιΙοΰ, παρά τό 
Βιβλιοπωλείου Οίλρπσργ, άφοΰ έπρομηθεύθη νέας, 
όλως νέας προμήθειας εκ τών ’Εργοστασίων τής Ευρώπης.

"Εναρξεν τών εργασιών του τήν ρεΟχύριον 
Χάυρεαχήν,

γλυκύτατα, άγορασθέντα έκ τής πανήγύρεως τής αγίας 
θέκλας έκόμισεν τό παρά τήν μικράν πύλην τής ’Αγο
ρά; γνωστότατου

ΚΡΕΟΗΩΛΕΙΟΝ ΑΑΕΛΦ. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΩΝ».

'II χάρες τής αγίας θέκλας χαΐ ή γλύκα 
τοΟ κρέατος ε?η έφ’ ύρών !

3*:νχ: ϊ

ΧΑΡΤΟΙϊβΑΕΙΟΠ
ΑΛΑΛΗ RAI ROTZIA

Ό5ός Έρρού,
μεταξύ τών έμποείκων 

Γαβα-ld. χαι Κοχορο~ού.ίον. 
"Ολα τά είδη τής γραφικής ύλης.— 
Επισκεπτήρια χαλκογραφημένα καί

τής στιγμής.—Σφραγίδες καί επι
κεφαλίδες, χρωματισμέναι καί μη, 
άπλαί καί φαντασιώδεις.—Ή μόνη 
αποθήκη τών εμπορικών κατάστι
χων του Διεθνούς Καταστήματος 
Eiller καί Crische τοΰ Άνοβέρου.— 
Ή μόνη αποθήκη τοϋ περίφημου σι- 
γαροχάρτου ΖΟΒ.—Πρός δέ

Μ11ΧΛΧ1ΚΟΚ ΦΑΚΕΛΛΟΠΟΙΕΙΟΝ

ΓΑΛΑΟΣ? κάτοχος καί τής 
έλληνιζής, δέχεται εις πολύ συγ- 
ζάτίζβατιζάς τιμάς νά δίδη μαθή
ματα γαλλικής. Διεόθυνσις, Ξενο
δοχείου Σ ύ ν τα γ μα, απέναντι 
τοΰ Πανεπιστημίου.


