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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ αιευηυχτιις

—ΓΡΑΦΕΐΟΝ, ολος βιογχαχ, Άριθ. 4, άπέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

ΤΡΙΓΓΕΤΑΣ.
Δέν έχουν δψιν φυλακών, αύτά τά ευρύχωρα έρημα 

δωμάτια. Οταν τύχη νά μήν ίδής κανένα έντός αυ
τών, τά εκλαμβάνεις ώς έγκαταλελειμμενην στοιχϋωμε- 
νην οικίαν. Τίποτε ! Τέσσαρες τοίχοι, οροφή, εν πά
τωμα, δύο κιγκλΪΛωτά παράθυρα, κα1. ρυπαρός φα
νός έν μέσω άπό τοϋ φατνώματος έζηρτημένος. Οχι ! 
ύπάρχει καί κάτι άλλο, τέσσαρες πέντε λίθοι, μαύροι 
καί αύτοί ώς πένθιμοι είς τάς γωνίας πρός τούς τοίχους. 
Είναι αί πέτραι τάς όποιας οί δανεισταί κρεμώσιν εις 
τούς τράχηλους τών οφειλετών ! Αί πέτραι είναι τά 
προσκέφαλα τών δυστυχών προσωποκρατουμένων. Αλ
λου είδους συμφορά αύτή. Διά νά προσωποκρατηθή τις 
υποτίθεται οτι επώλησε τά πάντα, έπιπλα, κλίνην, 
στρωμνήν, εφάπλωμα- δεν τφ έμεινεν ή ό ίδιας γυμνός 
εαυτός του- καί επειδή, κατά τό χαριτόβρυτον Σύνταγ
μά μας, ό εαυτός- δέν πωλείται, τής σωματεμπορίας ά- 
παγορευομένης, μή πωλούμενος, προσωποκρατεΐται !

Οί περισσότεροι λοιπόν μόλις φέρουν τά ΐμάτιά των ! 
Τήν νύκτα πίπτουν όπως έχουν έπί τοϋ πατώματος καί 
βλέπουν χρυσά όνειρα έπί τής πέτρας έφ’ ής στηρίζουν 
τήν άπηλπισμένην κεφαλήν των.

Είδα ένα γαλατάν έχοντα ύγείαν διά δέκα καί δρεξιν 
εργασίας δυνάμεως είκοσι άτόμων. Είχεν αγοράσει βού
τυρον 150 δραχμών άπό ένκ ^-α./δίκΐζ/))· καί μή δυνη
θείς νά τόν πληρώση, έπροσωποκρκτήθη. Κρατείται 
τώρα δύο μήνας εντός τών τεσσάρων έκείνων τοίχοον, 
τρώγων 50 λεπτών ψωμί τήν ήμέραν. Τί κερδίζει τό θη
ρίον ό δανειστής ; Πληρόνει δεκαπέντε δραχμάς τόν μή
να. ’Εντός 1 Ο μηνών Οά έχει πληρώσει εκατόν πενήντα 
δραχμάς, ο,τι δηλαδή έχει νά λάβη. Κκί άν θέλη δύνα- 

ται νά τόν κάμη τόν καϋμένον τόν γα.ίατά/· νά μή ’δή 
-γάλα διά βίου.Άρκεϊ νά τρέφη τις μίσος άσπονδον κατά

τίνος, ή νά έχη όρεξιν νά τυραννή κόσμον, καί δύναται 
νά Οάψη ζωτανόν θύμα έντός τών παγερών τοίχων τοϋ 
Ύριγγίτα, ύπό τήν προστασίαν τού νόμου !

Άλλος,όστις ώφειλεν 600 δραχμάς. Λέγει ότι τό όλον 
χρέος ήτο δραχ. 150' καί ότι έν στιγμή εύθυμίας υπέ
γραψε συναλλαγματικήν 600- άς ήναι- οί φυλακισμένοι 
λένε πολλά. Είχε πεοτείνει συμβιβασμόν μέ 300- ό δα
νειστής δέν έδέχθη. "Εφαγε τώρα καί αύτός έν τη φυ
λακή τάς 30ί},—κρατείται ήδη έν αύταΐς 6 μήνας—καί 
άνέβα’ή^ είς "τήν αιωνιότητα τήν ήμέραν τή; άποφυλα- 

κίσεώς του.
Τίς μελετά τοιαύτας αδικίας; Τίς επισκοπεί τοιαύτα 

θύματα: Τίς τολμά νά ξεσχίση τοιούτους νόμους ; Οί 
βουλευταί μας ; Λ ! αύτοί έφρόντισαν, καταχρεωμένοι, 
όπως ήσαν όλοι είς τήν ’Εθνοσυνέλευσιν, νά χαράξωσιν 
άνεξιτήλοις γράμμασιν είς τό Σύνταγμα δτι αύτοί δέν 
προσωποκοατοϋνται διά πολιτικά χρέη !

Καί προσέθεσε τώρα ό κ. Καλλιγάς ότι οί έν ταΐς 
ποινικαϊς φυλακαΐς καταλύοντες τήν ποινήν των νά με
τατοπίζονται άμέσως είς τάς πολιτικάς φυλακάς, άμα 
δέν έχουν νά πληρώσουν τά δικαστικά έξοδα.

Καί έγένετο όλίγας ήμέρας μετά τήν άπόφασίν ταύ
την τού κ. Καλλιγά. τών γαλλίδων, τών θεάτρων, τών 
εμψύχων κουφέτων καί τοϋ ρωμαϊκού δικαίου, ό Τριγγέ- 
τας μάρτυς σκηνής, τήν όποίαν ό Ίμπραήμης τού είκο- 
σιένα δέν Οά ποοεκάλει. Δυστυχής Λεβαδεύς, άφού άπέ- 
τισε έλαφράν τινα ποινήν είς τοϋ Κόκλα, μή έχων όβο-

κοατοΰντος αύτούς πιστωτοΰ- άλλ* οί δι’ άπότισιν δικα
στικών έξόδων φυλακιζόμενοι, δέν λαμβάνουν ούτε 
αίαν κύ;αν ξτ.οοϋ άοτου- έάν δέ θελήσωοι διά τοϋ πα- 
ραθύρου νά έπαιτήσωσι την κόραν αυτήν, λογχίζονται 
αυθωρεί ΰπό τού φυλάσσοντος σκοπού.

Ό δυστυχής Λεβαδεύς περνά μίαν ήμέραν, δύο ημέ
ρας, άλλά τήν τρίτην, έξαντλεϊ όλας τάς δυνάμεις καί
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«πέφτει χάμω τής κοιλιάς» έτοιμος νά παρζδωση την 
ψυχήν του εις τόν διάβολον Καλλιγάν. Μόλις τον ενοη- 
σκν οί λοιποί προσωποκρατούμενοι ζαι ζατεθεσεν άλλος 
μίαν πεντάραν ρΐζι} άλλος ενα λεμ.ονι, άλλος ένα Αστό, 
καί έσωσαν τον δυστυχή Αεβαδεα από βέβαιον διά Καλ
λιγά θάνατον.

Ούτε Μανιάτης πλέον, ούτε 'Ρουμελιώτης, ούτε Ζούρ- 
κας, οΰτε Σπανός, ούτε Τοϋρζος θά ήτο ό όι ολιγχς 
δραχμάς όφειλομένα; εις το δημόσιον μέλλων νά θανά
τωση τόν Λεβαδέα, άλλ* δ σοφος,’ό γυναικοζομωμενος, ο 
χριστιανός, δ αξιότιμος, δ μ^λάάυνόμενος υπό γάλλι
ζες μουσικές ζΛ γχλλ'ζοϋ 0^έτρο|ρ, ζυριος, κύριος Καλ- 
λιγάς ! ,·, ./=

Εις τόν χποτυχόντχ’ κομψόν χνΟρωποζτονον σεοας
’Αχούσατε δέ καί τό άλλο. "Οταν δ Αεβαδειώτης 

έζινδύνευσε ν' άποθάνη, διεμηνυθη τούτο εις^το υπουρ
γείου όπως προκληθίΐ ή άπόλυσίς του, διότι ήδυνατο νά 
έπέλθη ζαΐ ύποτροπίχσις του δια Καλλιγά Θανάτου ζιν- 
δύνου.'Εν τώ μεταξύ τούτω ό άγαθός βουλευτής του -f υι b W w w . -j- — — j--  - I
Μπουφίδης ποοκαλέσας πιστοποιητικά εκ τής επαρχίας ......-- - - .< > ( . Λ
ότι έχει πληρώσει κατόρθωσε καί τόν άπεφυλάζισε. Δύο χωριζαΐ, στρατιωται και μια I οργονα. Η έκτακτος αυτή 
ημέρας μετά'τήν άποφυλάκισίν του, ήλθεν ή ζπάντησις ζωγραφική πολυτελεία του^μαγειρειου οφείλεται, ως μας

ειπον είς'Ιταλόν τινα πρό δεκαετηρίδων λευκανθέντα ύπό 
τούς ύνοούς εκείνους τοίχους, ζπομνημονεύσαντα με/ > 1 » »-*·· J 5 __ 'τους υγρυυ, -.·υ·.χυυ,, κηνμ'ΐξ*·»»*..- μετά
τόσης χάριτος έπ’ αυτών οσας έπέζησεν έκεϊ στερήσεις 
καί όδύνας.

ού υπουργείου ήτις έλεγε :
— Νά μείνη έν τή φυλακή, έως οτου πληρώση τα δι

καστικά.
Ό εστι μεθερμηνευόμενου :
— Ή νά πληρώση ή νά ψοφήση 
Φρίττετε ;
Όπως έλεγε καί εις αστείος Μεγαρευς : Άναβαίνομεν ε’ις τό Οεφαπευτήριον Τριγγέτα.
— Τό υπουργείου θά'θελε ώς φαίνεται νά τόν κάνη μεταφέρονται οί μή δυνάμενοι ν’ αντισταΟώσιν είς

ίΐ'ρΓρ. τά μολύσματα τού Μεδρεσε καί τού ΚύχΛα. καί άναγκα-
Άν άρρωστήση εις τού Τριγγέτα προσωποκρατούμενος ζόμενοι νά δεχθώσι τά αρθριτικά καί πνευμονικά αυτών 

δεν έχει ούτε φάρμακα, ούτε ιατρόν, ούτε κλίνην. 'Ενφ δώρα. "Οταν πλέον αδυνατούν νά κινηθώσιν, όταν έγ- 
οΤ,^ν Δήν πολιτείαν νέμεται ή φθοροποιός, ή ληστρική, ή κολπωθώσιν άφθονα τά σπέρματα τού θανάτου, όταν ό 
απομυζητική συγκέντρωσις, εις τού Τριγγέτα βασιλεύει ·,ρύς αύτών βκπτισθή εις τό χαρωνικόν όξύ, τότε δ ιρα- 
ή αΰτοδιοίκησις τού μωρού κυρίου Καζάζη, καί ο άρρω- τ0£ υπουργείου τής Δικαιοσύνης διατάσσει την //f- 
στος έγκαταλείπεται εις τήν τύχην του. Έχει λεφτά νά Γσ,/)Ορά>· I Γίνονται ενίοτε καί έςαιρέσεις· άλλ ημείς ά- 
φέρη κλίνην, ιατρόν, φάρμακα; σώζεται. Δεν ψοφά . πϋβ}.έπομεν πρός τόν κανόνα.

Αύτά τά πράγματα ϊνα μήν νομίσητε ύπεροολικά σάς θερκ-ευτήρ.0·Λ κατά τήν έπίσκεψίν μας, έφιλοξένει
λέγομεν οτι έζετέθησαν ήμϊν καί ενώπιον του Ιατρού -βν φυλακισμένων, τόν ΟραβΑ-
τού Θεραπευτηρίου Τριγγέτα,συνομολογούντος και αυτου. ^θυχον ϊίελένδζαυ, όχι ευκίνητον, εύχρουν, σχεδόν

Θά μάς ε’πήτε : Ν , ροδίζοντα, όπως τόν έγνωρίσαμεν κατά τάς πρώτας μέν
Καί δέν υπάρχουν προσωποκρατούμενοι διά χρέη, ύψη- .ρι[Λέρας τής συλλήψεώς του μεταβαίνοντα ε’ις τήν άνάκρι- 

λοτέρας τάξεως δυνάμενοι καί αυτοί έν εύμαρεία νά διέρ- σιν 'κχ1 δευτέ?χυ φοράν είς τό Ιίακουργοδικεϊον Σύρας, 
χωνται τάς πονηράς ημέρας καί πρός τούς άλλους άτυ- Σχαζόμενου διά τό χαρτόσημου. Τόν εύρομεν κατακείμε- 
χ'εϊς νά μεταδίδωσι τά ψιχία τής σχετικής ανέσεώς των; νθν, ^^λις δυνάμενον νά σηκωθή επί τής κλίνης του πρός

Ύπάοχουν, μάλιστα·' άλλ’ αυτοί είναι μεγάλοι' δέν δεζίωσιν, ωχρόν, βήχοντα, βαρέως άναπνέοντα καί μετά: 
τούς χωρεϊ δ Τριγγέτας· δέν χρεωστούν 150 δραχμάς, κόπου δμιλούντα. Οί οφθαλμοί του μονον λάμπουν^ ώς 
χρεωστούν έκατομμύρια'δ Τριγγέτας τούς είναι πολύ στε-νβεωστούν έκατοα-χύοια-δ Τριγγέτας τούς είναι πολύ στε- πάντοτε, καί στίλβει τό πλατύ μέτωπόν του, ώς άνθρώ- 
ίό- Δέν κατέστοεψαν όλίγα’ς όκάδας βουτύρου ενός χαλ- που λεοντοκάρδου. Νοσηλεύεται δι επανειλημμενας αι- 
βαδζή· κατέστρεψαν χήρας, ορφανά, ύπηρετρίας, κόσμον μοπτυσίας. Δεκαοκτώ μηνών υπόδικός, μέσα εις τον Με- 
έμπιστευόμενον καταθέσεις, παρέσυραν εμπόρους, έτάρα- «Λ »·Λ n-υσ-ζι αιυ.α . Οι οευιχατισαοι τον κα-
ξαν τήν γενικήν πίστιν. Έ ! λοιπόν είναι πολύ μεγάλοι
διά τόν πτωχόν Τριγγέταν. Δι’ αυτούς είναι κατά τυ-
στον μέν προωρισμένον τό μέγαρον τού I εννηματά, κατ 
ουσίαν δέ είναι ελεύθεροι,ένώ είς τούς μικρούς, τους πτω
χούς δέν επιτρέπεται ούτε μιάς ημέρας άδεια νά βγούνε 
έξω, νά δούν ένα φίλον τους, ν' άποπειραΟούν τήν ευρεσινέζω, νά Οουν ενα φίλον τους, ν αποπειραυουν -..........Γ ‘‘Λ,1 ϊ·· ον -
χρημάτων καί νά λυτρωθούν έκ τής Κολάσεως τών κυ- χρι τούδε κυβερνήσεις. Μύκητες, λέγεται, 
ρίων ’Ράλλη καί Καλλιγά. Ινουσιν, όπου δεν υπάρχει υγρασία. Αλλα και Βελένό,αε

νά χα.Ιιγωθοΐιν. Διήνυον ήδη τήν όγδόην τριγγετιζην 
ημέραν καί Θα διανύσουν τίς οιδε πόσζς άκόμη εβδομάδας,· 
έως ού εύρωσι χρήματα ζαΐ άπαλλαγώσι. Τώρα ποϋ θά ά- 
πονεμηθώσιν αί χάριτες, συλλογιζόμεθα τούτο: θά άραιω- 
Ιή δ Maiptaic ζαΐ Θά σκάση από ασφυξίαν ό Τριγγέτας. 
’ί νά γίνη ; Άζούομεν ότι μέ τήν ακριβή άπότισιν των 

Δικαστικών εξόδων Θά λύση ό κ. Ιίαλλιγάς τό πρόβλημα 
τού ελληνικού προϋπολογισμού. Κύριε υπουργέ των Οίκο

ι ι νομικών, νά σέ χχιρώμεθα ! !
Εις τό μαγειρεϊον κάτω, όπου κατέβημεν, παρετηρή- 

σαμεν περίεργον τοιχογραφίαν, πολύ καλά διατηρημένην. 
Διά φανταστικών χρωμάτων ζαΐ άδεξίου χρωστήρος εί
ναι παρατεταγμέναι εικόνες καί τύποι αθηναϊκοί, εδώ 
τσουγχρίζαντες δύο βλάμηδες,εκεί συρτοχορεύοντες άλλοι,
άλλού παίζοντα τά τοιγζ.τα>·«, κατόπιν φουστανελλάδες, . — » / τί * <ττ »' *'

δρεσέ· πώς νά μή φτύση αίμα ! Οί ρευματισμοί τόν κα- 
τέκτησαν. Φοβείται οτι έχει καί καρδιακόν νόσημα. ‘Γ- 
πόδικον άκόμη, ή πολιτεία τόν έπότισε χιλιους θανά
τους. "Οχι μόνον τόν έλυπήθημεν, αλλά καί τόν συνεπα- 
θήσαμεν." Δέν τό εϊπομεν πολλάκις ; δ Βελένδζας είναι 
πλάσμα τού κυβερνητικού καθεστώτος. Κρεμάσατε τόν 
Βελένδζαν· άλλά'προηγουμένως άπαγχονίσατε τάς μέ-

δέν βλαστάνουν, οπού δέν υπάρχουν Σωτηοόπουλοι καί 
1 Ιαπαμιχαλόπουλοι.

Δέν είμαι, μάς είπε, μικρό παιδί, αίσθάνουμαι οτι δέν 
είμαι καλά. Δέν φοβούμαι τόν θάνατον. Δέν τόν εφοβή- 
θην τόσαις φοραΐς πού τόν άντίκρυσα.· άλλά θέλω νά δι 
κασθώ. Δέν μέ μέλει αν καταδικζσθώ. Θέλω νά κζτα- 
δικασθώ. ’Αλλά τουλάχιστον οί ύπουργοί, ποϋ δέν έγιναν 
υπόδικοι, θέλω νά τούς δώ εδώ, καταδίκους. Ένα φό
βον έχ ουν, μήπως δραπετεύσω.Άν ήθελα, δέν δραπέτευα, 
νά είμαι τώρα, βα.σιληάς τού Όλύμπου, μέ πεντακοσίους 
ανθρώπους; Άν δέν θέλη ή φρουρά, δέν δραπετεύει κα
νένας. Τόν Τακό'όση τόν έβγαλε ό Λοχίας. Τόν Ζοΰρκα 
άλλος λοχίας. "Αν ήθελα, δέν είχα ένα αξιωματικόν φί 
λον, ένα λοχίαν αφού ήμουνα τόσον καιρόν γενικός αρ
χηγός τής Θεσσαλίας ; ‘Αφού εύηργέτησα τόσον κόσμον; 
Ό Γκορδζής είναι ελεύθερος νά πάγη όπου θέλει. “Όλοι 
οί Κιγκιννάτοι είναι έλεύθεροι. Μόνος εγώ είμαι τό 
ά/ιό)Ί καί σφυρίζουν όλοι κατεπάνω μου. Οί Τρικουπι- 
κοί φοβούνται νά μού χορηγήσουν τήν παραμικρών ευ
κολίαν,-μήπως αρχίσουν οί κουμουνδουρικοί τήν γλώσ- 
σάν των. Οί κουμουνδουρικοί, οί φίλοι μου, απ’ άρχής 
τής συλλήψεώς των, τράβηξαν χέρι κ’ έκαμαν καλά. 
’Εδώ (είς τό θεραπευτήριον), τήν πρώτη βραδεία πού 
ήλθα, έπνεα τά λοίσθια, δέν μπορούσα νά άναπνεύσω. 
Βράδυ βράδυ βλέπω τόν κ. Φρούραρχον κ’ έρχεται φέρων 
κάτι σίδερα, κάτι άλυσσίδες, νά μέ κλειδώση καλά, μή
πως καί φύγω ένώ εγώ ψυχορραγούσα. ’Ήθελαν φαίνε
ται ν’ άρπάξουν καί τήν ψυχήν μου, νά τήν βάλουν σ’ 
ένα κιβώτιον καί νά τήν τιμωρήσουν και αυτήν. Κάπου 
κάπου ύποφέρω τέτοιαις στενοχωρίαις άπό τήν φρουρά 
κ’ έρεθίζουμαι καί γίνουμαι χειρότερα. Ή λέξις νοσοκο
μείο συμφωνεί μέ τήν στενοχώριαν ;

’Ενίοτε έχει καί φαιδράς στιγμάς. ’Ονειρεύεται τήν 
άθώωσίν του.

—Νά ύώση ό θεός, μάς έλεγε, ν’αθωωθώ, καί νά πά
με σ' ένα μοναστήρι τού θείου μου, ’στήν Παναγία στον 
Όλυμπο, νά φάμε ένα σφαχτό.

Τώ ανεκοίνώθη εσχάτως ότι άμα συνερχομένης τής 
Βουλής θά συγκροτηθώ Ειδικόν Δικαστήριον. Ή ιδέα 
αύτη τού χρησιμεύει ώς τό καλλίτερον δυναμ-ωτικόν. 
Έχει φαίνεται νά κάμη καί άλλζς ανακαλύψεις, άν προ

δίκην.

Ο ευθυμότερος σύντροφος τού Βελένδζα είναι ό άλλο
τε βουλευτής Καρυστίας Χατζή Νικολής, κζταδικασθείς 
έπι φόνω ενός κακούργου, ώς λέγει, φόνω, τόν όποιον πά
λιν ώς λέγει, έκαμεν έξ απροσεξίας. ‘Η ποινή του είναι 
δεκαπενταετής. Τόν άπώλεσε, δέ ώς λέγει, ή πολιτική. 
Οταν εόικαζετο είχε φύγει από τό κόμμα τού Κουμουν- 

δούρου. Σχήμα κατά τό νοούμενον.
Έν νόστιμον τής δίκης του.
Οταν είς τό δικαστήριον άνεγνώσθη ή κατηγορία, 

τών ενόρκων συστησάντων αυτόν είς τήν βασιλικήν χά- 
ριν, ό πρόεδρος τών συνέδρων λαβών ύφος βαρύ ώς νά έ 
πρόκειτο περί ένδεζαετούς τίνος λωποδύτου,

— Οί ένορκοι, τού λέγει, ιδού σέ συνιστώσιν είς τήν 
βασιλικήν χάριν. Κύττζξε νζ κάθεσαι ήσυχα είς τήν φυ
λακήν.

Ό Χατζηνικολής τότε έσπζσεν άπό rporpia y.a^h-a- 
τού ώρολογίου του.

Εμπρός μου πζραλζσσονν φάσματα, μοοφζί καί θύ
ματα.

Ίδου είς γέρων αρχιληστής άπό τά Σάλωνα, κοφός, 
κοντός, μέ λευκόν ύπογένειον Μεφιστοφελή, μέ μάτια 
στρογγυλά λεοντος τού περιβολιού. Θά έχει διανύσει *αμ- 
μιά εικοσαριά έτη -τπιθεωρών ολας τάς φυλακάς τού κρά
τους.Δέν ξεύρω άν άπώλεσε τήν έξιν τού λγστεύειν άλλ’ 
ύποθέτω,διότι έχασε τήν δύναμιν τού τρώγειν.Ό άνθρω
πος αυτός ζή τώρα επί μήνας άπό . . . εμετόν.Έμεϊ ο,τι 
τρώγει. Τρώγει λοιπόν όχι διά νά ζήση, άλλα διά νά έ- 
μέση. Ή ελληνική φιλανθρωπία συνεκινήθη- τόν έφερεν 
άπό τίνος είς τό θεραπευτήριον καί μετ’ ολίγον πρόκει
ται νά τόν άσολύση, χαρίζουσα αύτώ τήν ποινήν.

’Ιδού είς ξανθός νέος μέ λεπτά χαρακτηριστικά καί 
άγαθήν φυσιογνωμίαν. Είχε κλέψει πενήντα δραχ
μάς. Οί σοφτάδες εκήρυξαν τήν πράξιν ληστείαν, 
—διότι οί σοφοί παραδέχονται διαφοράν μεταξύ τού χ.Ιί- 
πτιιχ 50 δρ. καί τού .ht<steutir αύτάς' ώ ! μήν επιμέ
νετε· δεν είναι διόλου τό ίδιο'—καί τόν κατεδίκασαν 
είς οκταετή ειρκτήν. Τι τώ συνέβη ; Έγεινε φθισικός 
εντός τών φυλακών καί νοσηλεύεται καί σήπεται.

Άσφυκτιώ. Ούτε άν ημέρας όλας κατεγινόμην μέ τούς 
τυράννους τής απαισιοδοξίας, τόν Σοπενχάουερ, τόν 
Λεοπάρδη καί τόν ήμέτερον ΙΙαπαρηγόπουλον, ούτε άν 
κατεδικαζόμην νά διέλθω εβδομάδα όλην είς τά λατο
μεία τής Πάρου, δέν θά άπελπιζόμην τόσον περί τού κό
σμου, ούτε θά ήσθανόμην άλύσσεις είς τήν ψυχήν μου. Ή 
άνθρωπίνη άθλιότης, ώς άρπάγη μέ χίλια άγκιστρα, σέ 
συλλαμβάνει εντός τών φυλακών, έδώ σού ρίπτει ένα στε
ναγμόν, ένα σβυσμένον οφθαλμόν έκεϊ, άπαίσιον ξηρόν 
βήχα άλλού, κάπου κάπου έν δάκρυ, καί είσαι πλέον αι
χμάλωτος αυτού τού κόσμου καί όταν έξέλθης τών τει
χών του, καί όταν δέν είσαι μεταξύ αυτών, παρακα- 
λούντων σε όλων μαζύ νά γράψης δύο λόγια διά τόν 
έναν και διά τόν άλλον, άκόμη τούς βλέπεις, τούς α
κούεις, τούς αισθάνεσαι καί τούς πονεΐς.

Νά γράψω διά σάς δυστυχείς, δυστυχείς δεσμώται ; 
Άλλ’ εάν ειχον τήν δύναμιν, θά σάς ήλευθέρουν όλους, 
καί θά έσωζα τήν ψυχήν μου, άν είχα καί χιλίας αμαρ
τίας.

- 0 ~

1£αλε6άν.
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ΑΝ ΗΜΗΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ.

Κι’ άλλοι ώ; τώρα έγραψαν οτι, άν είχαν θρόνο, 
θά έκαναν στρατεύματα και στόλους φοβερούς, 
πώς γίά τό έθνος πάντοτε θά φρόντιζαν μέ πόνο, 
καί τούς αρχαίους Οάφερναν τής δόξης μας καιρούς. 
Δέν ξέρουν τί τούς γίνεται και λόγια μόνο χάνουν, 
γίά βασιλιάδες τών 'Ρωμηών οί κύριοι δέν κάνουν.

Έγώ δέν θέλω βασιλεύς νά ήμαι όπως άλλοι, 
θέλω νά ήμαι τύραννος, απόλυτος σατράπης, 
νά έχω μάτια πύρινα και 'πίσω 'στο κεφάλι, 
νά ήμαι τέρας, Έριννύς, Βριάρεως, χασάπης.
Νά έχω χέρΙα έκατό καί ά'λλα τόσα πόδια, 
καϊ νά σηκώνω μόνος μου πενήντα πέντε βώδία.

Άν ήμουν τέτοιος βασιλεύς, τί ήθελα νά κάμω ! 
’Ορθή καμμϊά δέν θάφινα νά στέκεται κολώνα, 
κάθε αρχαίο άγαλμα θά τό κυλούσα χάμω, 
καϊ ϊσως θά έγκρέμιζα κι’ αύτόν τόν Παρθενώνα. 
Κάτω, θά φώναζα παντοΰ, αΐ κλασικαΐ Άθήναι, 
ή Δήλος, αΐ άνασκαφαϊ, ό Σλημαν, αί Μυκήναι.

Όποιος γυρεύει μνήματα τής παλαιάς εύκλειας, 
όποιος ξεθάβει άγαλμα καμμιάς η κανενός, 
κι’ άν Κουμανούδης λέγεται, κι’ άν ήναι Καββαδίας, 
θά θάβεται μέ τάγαλμα κι’ έκεΐνος ζωντανός.
Θά λείψουν τόσα μάρμαρα καϊ οΐ αρχαιολόγοι, 
κί’ έτσι ή δόξα ή παληά τό έθνος δέν Οά τρώγη,.

Σέ κάθε δρόμο θάστηνα καϊ άπό μία κρεμάλα, 
κι’ άφοΰ κρεμούσα ολη μας τή χωροφυλακή, 
τούς Κυβερνήτας θάστελλα σέ γάιδαρο καββάλα, 
σάν σκύλοι νά ψηφήσουνε ’στόν Κάνθαρο έκεΐ.
Καμμϊά άρχή δέν Οάμενε ’στό έθνος ούτε κόμμα, 
καϊ ϊσως τότε θάλειπε ή μούχλα καϊ ή βρώμα.

Δέν θάφινα παράσημο κι’ ούτε σταυοό κανένα 
’στόν τάδε ύψηλότατο, ’στόν δείνα σπαθοοόρο,
£λα αύτά θά τάδινα γιά πείσμα μαζωμένα 
είς τόν Άθερινόπουλο καί τόν δέ-Κάστρο δώοο. 
Μόνον σ’ αύτούς θά φόρτωνα χρυσά, μαλαματένια, 
’στύος άλλουςδέν θά άφινα ούτε τενεκεδένια.

-Ο-

Μόνον αυτούς θά στόλιζα μέ τής αύλής τά κράνη, 
μόνον σ’ αύτούς θά χάριζα ολόχρυσα γαλόνια, 
τό τρικαντό καϊ τό κομψό σπαθί τού Δεληγιάννη, 
κοοώναις, λόγχαις, άρματα, τσαπράζία καί μηλιόνία. 
Σέ τούτους Οά επέτρεπα νά μπαίνουν ’στό Παλάτι, 
καί νάχουν πόζα πρίγκηπος, στρατάρχου, διπλωμάτη.

Σ ολους τούς άλλους θάλεγα: μακοοά άπό σχολεία, 
άφήσετε τά γράμματα, τό Σύνταγμα, τούς νόμους, 
άς λείψη ή πολιτική καί ή διπλωματία, 
καί fiipiK νύκτα σκάβετε αγρούς, χωράφια, δρόμους. 
Εςω γιατροί, καθηγηταϊ, γραφιάδες, δικηγόροι, 

ολοι σκαφτιάδες, κηπουροί, ποιμένες, τορναδόροι.

Τί είσαι σύ ό κύριος;—μεγάλος κομματάρχης— 
δύο κοφφίνία μέ κοπριά φορτώστέ του ’στούς ώμους* 
εσυ τί είσαι;—Δήμαρχος—άμμέ εσύ; «-Νομάρχης— 
πετάςετέ τους γρήγορα ’στάς νέας ύπονόμους.
Κανείς ’Ρωμηός ύπήκοος αξίωμα δέν θάχη, 
καί ούτε κάμαις, ρόπαλα, κουμπούρια καϊ σελάχι.

Τών κουβαρντάδων θάσπαζα αλύπητα τή μούρη,
Οά κούραζα τά χέρια μου άπό δαρμούς καί κτύπους, 
καί τής βουλής τό μέγαρο θά τοκανα άχούρι 
γί’ αύτούς τούς επιβήτορας τής ’Αραβίας ίππους.
Άλλ’ όμως Οά παρήγγελλα παντού ’στούς ξένους τόπους 
νά στείλουν κι’ επιβήτορας γίά τή,ς 'Ρωμηαΐς άνθρώπους.

Νά.πίάση σώί άπ’ αύτούς ή νέα ’Ρωμηοσύνη, 
νά μή γεννώνται πλάσματα κουτά, σπασμένα, σάπια, 
ή νέα πλάσις ώμορφη καϊ δυνατή νά γίνη, 
νά μή ζητή τό βρώμιον καί τού σιδήρου χάπια.
Νά έβγουν άλογα καλά, άλλά νά ’βγουν καί άνδρες, 
κι’ όχι μαϊμούδες, πίθηκοι εις δλα καί γαλιάνδρες.

Δέν Οάβλεπαν ’στά μάτια των παρά τού δημοσίου,
Ταμία δέν Οά διώριζα κανένα πουθενά, 
έγώ θά ήμουν ό σκοπος τού κεντρικού ταμείου, 
κί’ ούτε κανένα θάφινα άπ’ έξω νά περνά.
Κυττάξετε τά μούτοά σας καλά μές ’στούς καθρέφτες... 
σάς ξέρω και μέ ξέρετε, διαύλου παληοκλέφτες.

Μόλις σάς έλθη τού παρά ή μυρωδιά στή μύτη, 
όλα χρυσά καϊ ρόδινα τό μάτι σας τά βλέπει, 
καί μόλις τόν κυττάξετε, σάν νάχετε μαγνήτη, 
εύθύς πηδά ό έρημος ’στήν έντιμη σας τσέπη. 
Παντού ή αύτοδίδακτος ταχυδακτυλουργία, 
καί άπ’ έδώ καϊ άπ’ έκεϊ κλεφτών Ακαδημία.

Όλους αύτούς τούς κόρακας, τούς φαρδομανικάδες, 
όλους αύτούς τούς εύσεβεΐς, τής πίστεως τους στυλους, 
άμέσως θά τούς έζεβα μέ γκέμια καί χαλκάδες 
είς τά μαγκανοπήγαδα, ’στά άροτρα, ’στούς μύλους.
Τής μίτρες των, τά άμφια καί κάθε των στολίδι 
θά τάλλαζα μέ άφθονο σιτάρι καϊ γρασίδι.

Γιατί οί ροδοκόκκινοι παππάδες μας νά χάσκουν, 
κΓ ό κόσμος τούς τεμπέληδες νά τρέφη καλογήρους ; 
γίατί αύτοί πού άρετή κΓ απλότητα διδάσκουν, 
έμπρός μας νά λαμποκοπούν άπό λαμπρούς σαπφείρους ; 
Ά ! όχι, μέ τή λάμψι σας τόν κόσμο θά χορτάσω, 
είμαι έγώ ό βασιλεύς, κί άλλοίμονο στο ράσο.

Κάθε φαγάς καλόγερος τό άροτρον άς σύρη,
κηφήνες, μήν άρπάζετε τών μελισσών τό μέλι, 
μή τάς ψυχάς στρεβλώνετε, καί κάθε μοναστήρι 
βωμός άς ήναι άρετής κΓ έργατική κυψέλη.
Άς ήναι κΓ ό καλόγερος γαμβρός κΓ έρωτευμένος... 
μή ’στά κρυφά μέ άνεψιαϊς πληθαίνετε τό γένος.

Όλοι έμπρός θά έστεκαν μέ σταυρωμένα χέρια* 
δουλεύετε, θά φώναζα, μέ ζήλο καί άγάπη, 
μακρυά τά δολοφόνα σας πετάξετε μαχαίρια, 
καϊ άποβάλλετε αύτό τό ύφος τού σατράπη.
Μήν ήσθε αρπαγές, λησταί, χυδαίοι, Άβδηρΐται, 
γίνετε πρώτα άνθρωποι καϊ έπειτα πολΐται.

Άς γίνουν ήμερώτερα τά άγριά σας ήθη, 
και τότε λέγεσθε καί σείς σοφοί καί διπλωμάται* 
ήλιους χρυσούς, άν θέλετε, καρφώσετε ’στά στήθη, 
κΓ άν σάς άρέση, γίνεσθε καϊ πούροι δημοκράται. 
Τότε κ’’ έγώ τού θρόνου μου άμέσως παραιτούμαι, 
καϊ τής Ελλάδος έσχατος πολίτης άς καλούμαι.

•Αφίνετέ με άγριος τά αίσχη ν’ άντικρύζω, 
άφίνετε τή ράχη σας μέ κνούτο νά κτυπώ, 
νά ξερριζώνω τά αύτίά κΓ άδιάκοπα νά βρίζω . . . 
είμαι δεσπότης, τύραννος, άλλά σάς άγαπώ.
Θέλω σέ τέτοιον ούρανό ώραΐο άποκάτω 
ν’ άκμάζη έθνος μέ ζωή καί ώμορφίά γεμάτο.

Γιατί ό ζηλεμμένος σας ό ούρανός νά κρύβη
αγρίους φόνους, αΐματα κι’ άναίσθηταις καρδίαϊς ; 
ώ ! άς γελά τό μέγαρον καϊ ή πτωχή καλύβη, 
καί άς περνούν χαρούμεναις ήμέραις καϊ βραδυαις. 
Τρυφήσετε "στά γαλανά τού ουρανού σας βάθη, 
κΓ άς μή κινούν τή γλώσσά σας οΐ φθόνοι καϊ τά πάθη.

Άς ξαστερώση κΓ ή 'Ελλάς καθώς τόν ούρανό της, 
ποοόδου χώρα άς γενή, χαράς, δαφνών, γελώτων, 
καί άς άνθίζη φλογερά καϊ εύρωστος νεότης, 
λάτοις σημαίας κυανής καϊ εύγενών έρώτων.
Έργον παντού, αισθήματα, τιμή, άγάπης ώραις,
καί ρόδα κάλλους καϊ ’ντροπής’στούς νέους καϊ ’στής κό-

[ραις.

Άς χύνουν τόνους μουσικής τά γελαστά σας χείλη, 
πετάτε, στεφανόνεσθε είς ζηλευτούς αγώνας,, 
άς ψάλλουν Άνακρέοντες καϊ Κόριννα; κι’ Αίσχύλοι, 
καί άλλους νέους δείχνετε ’στόν κόσμο Παρθενώνας. 
’Εμπρός, φανήτε Προμηθείς, πολιτισμού Τιτάνες, 
καϊ νίκης είς τά άντρα σας άς αντηχούν παιάνες.

"Αν ήμουν τέτοιος τύραννος γίά ’λίγα χρόνια μόνο, 
καϊ ή 'Ελλάς δέν έφθανε 'στό πρώτο μεγαλείο, 
κομμάτια 'στό κεφάλι μου άς μούκαναν τά θρόνο, 
καί μες ’στό Αστυνομικό άς μ' έγραφαν Δελτίο.
Μάς φθάνει έπιείκεια καί καλοσύνη τόση, 
μόνο φιλέλλην τύραννος τούς Ελληνας θά σώση.

θοτιιήβ.
----------- ΡΙΟΙΟ ----------

ΧΡΗΣΤΙΝΑ ή ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΙΤΟΙ

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΕΝΟΣ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΥ·

X

Χρηστίνα έκαλεϊτο τό περί ού πρόκειται ιδιότροπου 
τής φύσεως δημιούργημα' τάς πρώτας τού ήλίου ακτί
νας είδεν έν τινι χωρίω τής όλβίας καί έριβώλακος έπαρ
χίας Κισσάμου έν τή νήσω Κρήτη. Μονή ή μήτηρ της 
καϊ αύτή έγίνωσκον τό μυστήριον τής διπλής αυτής φύ
σεως, ήλπιζον δμως οτι σύν τώ χρόνω τό θήλυ θά ύπε- 
ρίσχυε καϊ άπέκρυπτον τό μυστικόν. Ο πατήρ της, οί 
άδελφοί της, οί λοιποί συγγενείς, τό χωρίον ολόκληρον, 
ούδέν έγίνωσκον πάντες έθεώρουν αύτήν ώς κόρην. Ώς 
κόρη ύπέστη τό θειον μυστήριον τού άγιου βαπτίσματος, 
δΓ ού έπροικίσθη μέ τά δώρα τού αγίου Πνεύματος, ό 
δέ άνάδοχος αύτής τή εόωκε τό ονομα Χρηστίνα. II 
ερμαφρόδιτος ηΰξετο την ηλικίαν και εκραταιουτο εν 
ύγεία καϊ εύεξία ύπό ένδυμα «γυναικός. Η φωνή της, τά.
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εξωτερικά χαρακτηριστικά της, πάντα ήσαν γυναικεία. 
’Αγνωστον τί ένδομύχως γ,σθάνετο καί πώς ήννόει έαυ- 
τήν, φαίνεται όμως οτι δεν ειχεν ολην την αθωότητα 
3ειλής παρθένου" τουλάχιστον ύπάρχουσιν ενδείξεις δτι 
-τό ανδρικόν δν έξεγειρόμενον ενίοτε έτάραττεν αυτήν, 
λέγεται μάλιστα ό'τι καί θύματα τής φύσεως ταυτη; 
άριθμοΰνται μεταξύ των όμηλίκων τη; νεανίδων, μεθ ών 
ώς κόρη τάς ημέρας της διήρχετο. Προ τινων ετών είχε 
συνεταιρισθή μετά τίνος φίλης της, μεθ’ η; συντροφικώς 
κατά πάσαν άνοιξιν έκαλλιέργει τον μεταςοσκώληκα. II 
ασχολία αυτή έν Κρήτη είναι εργον τών γυναικών καί 
ιδία τών νεανίδων, α’ίτινες τάς τερπνάς τής άνοίξεως 
ημέρας διέρχονται έν αθώα μεταξύ των διαχύσει, έπι- 
μελ ούμεναι τό ευεργετικόν έ'ντομον, χρησιμοποιούσα', ει- 
τα τό πολύτιμον αύτοϋ προϊόν προς κατασκευήν ποικί
λων προικώων αντικειμένων, άτινα έπιμελώς φυλάττου- 
σιν έν εύξέστοις κιβωτίοις άναμένουσαι την ευτυχή του 
■γάμου των ημέραν, όπως έπιδείξωσιν αυτά. . . .

II

Ήδη ό θερμός του τελευταίου Μαρτίου ήλιος εΐχεν 
-αρχίσει να ζωογονή την γήν, αί χιόνες τών Λευκών Ό- 
ρέων διηνεκές τηκόμεναι έπί τών ύπερηφάνων κορυφών, 
έφ’ ών κατά τούς ψυχρούς τοΰ χειμώνος μήνας έστιβά- 
ζοντο, κατήρχοντο δι' απείρων φυσικών διωρύγων, αϊτι- 
νες άποτελοϋσι ρύακας μαγευτικούς, πρός τάς πεδιάδας 
καί ύδωρ ψυχρόν και διαυγές, ζέφυροι τερπνοί συνηθέ- 
στατοι κατά την ώραν έκείνην τοΰ έτους έν Κρήτη ά- 
-παύστως πνέοντες, νέαν ζωήν παρεϊχον εις την φύσιν ά- 
■πασαν. Πάντα έφαίνοντο άποπνέοντα ζωήν καί χαράν" 
ό γεωργός ένδομύχως ήγάλλετο βλέπων την πλουσίαν 
βλάστησιν, ήτις ά’φθονον ύπισχνεΐτο αύτώ αμοιβήν τών 
κόπων του, τοΰ δέ αίπόλου ή καρδία έσκίρτα δσάκις ού- 
τος διά τοΰ όμματος σταθμίζων τούς αγνούς καί τάς έ- 
φίφους του έολεπεν ότι υπέρ πάσαν προσδοκίαν ικανο
ποιείτο ή έμφυτος τώ άνθρώπω πλεονεξία του. Τό έαρ 
μετά τών τόσων άλλων ευεργετικών επηρειών του έφερε 
και την εκκολαψιν τών ώών τοΰ βόμβυκος" τό προσφιλές 
έργον τών έν τοϊς άγροϊς βιουσών νεανίδων ήοξατο, ή δέ 
Χρηστίνα άπό πρωίας έγειρομένη μετά τής φίλης καί 
συντρόφου της έτρεχε πρός άνεύρεσιν καί συλλογήν τοΰ 
φύλλου της συκαμινέας, τη; μόνης ταύτης τροφής τοΰ 
εντόμου. Ελαφραί ώς πτηνά άμφότεραι άνερριχώντο 
επί τών δένδρων τούτων μέχρι τών άκροτάτων κλάδων 
έκφυλλίζουσαι αυτά, όπως κομίσωσι την ποθητήν τρο
φήν εις τόν μεταξοσκώληκα. Ή Χρηστίνα ήγε τό 1 6ον 
έτος τη; ηλικίας της, οί δέ εξογκωμένοι μ,αστοί τη; έ- 
πρόδιδον άνάπτυξιν τελείας γυναικός. Έν τούτοι; έκεΐ 
υπό την σκιάν τών συκαμινεών, έν τή μεμονωυένη καί 
διαρκεΐ μετά τής φίλης άναστροφή, ή ανδρική φύσις ήρ- 
ξατο άφυπνιζομένη παρά τή ήμετέρκ ηρωίνη καί ένο- 
χλοΰσα αυτήν. Μάτην ήγωνίζετο νά κκταστείλη τήν 
ορμήν τη;" ήδυνάτεί" καί τέλος μή δυναμένη πλέον νά 
•ύπομείνη τήν κατατρύχουσαν αυτήν δεινήν βάσανον.

■του, τή ομολογεί άφοσίωσιν καί πίστιν μέχρι θανάτου καί 
πάντα τά συνήθη έντοιαύταις έξομολογήσεσι λεγάμενα. ΊΙ 
φίλη έκπληκτος ήκουσε πάντα ταΰτα, ταχέως όμως ί-

δίαι; αΐσθήσεσιν έπείσθη ό’τι ήσαν αληθή, δέν έθεώρησε 
δέ κακόν ν’ άνταποκριθή εις τόν έκφρασθέντα αύτή έρω j 
τα. Μετά τήν πρώτην ταύτην έρωτικήν έξομολόγησιν έ
κριναν συντελεστικόν εί; τού; σκοπού; των νά φύγωσιν 
εκ τοΰ χωρίου καί νά μεταβώσιν άλλαχοΰ εις μέρος ά
γνωστον, οπού έλευθέοως νά δυνηθώσι νά συζήσωσι. Ή 
Χρηστίνα μετωνομάσθη προμηθευθεϊσα δέ τό
προσήκον τή δπερισχυούσν) τών φύσεων ένδυμα, κείοασχ 
εσπέραν τινά τήν κόμην καί παραλαβοΰσα τήν σύντρο
φον τοΰ βίου τη; πλέον καί ούχί τή; μετάξης, έφυγε 
μακράν εις άλλην έπαρχίαν.

III

Τή έπαύριον τό χωρίον όλον ήγέρθη άνάστατον" δύο 
νεκνιδες εΐχον γίνει άφαντοι, ούδείς δέ έγίνωσκε τί έγέ- 
νοντο" οΐ γονείς καί οί συγγενείς αυτών τεταραγμένοι 
μάτην άνεζήτουν τούς άπαγωγεϊς Έπί πολλά; ημέρας 
άπασαι αυτών αί έρευναι άπέβαινον άκαρποι, κατά τόν 
χρόνον δε τούτον τό παράδοξον ζεύγος διηρχετο έν άπο- 
κέντρω χωρίφ ημέρας ευφροσύνου;, καί περ μή διά τοΰ 
γάμου νομιμοποιημένα;. Τέλος ό'μω; ιδού οτι ήμέρη τή 
ήμερα διέτρεχε κίνδυνον άνακαλύψεως, άπεφάσισε νά 
προσέλθη εις τάς έν τή πρωτευούση τής νήσου έκκλησια- 
στικάς άρχάς, όπως ζητήση άδειαν νομίμου γάμου. Τότε 
μόνον έγνώσθη, πώς έγένετο ή μυστηριώδης εκείνη απα
γωγή νεάνιδος ύπό τέως όμοφύλου της θεωρουμένης, ό 
δέ πρωτοσύγγελος πληροφορηθεί; τά γενόμενα ύπό τών 
γονέων των, οΐτινες, έννοήσαντε; πώς τό πράγμα συνέβη, 
έσπευσα.ν νά παραλάβη έκαστος τό άπολεσθέν καί άνευ- 
ρεθέν μέλος τής οικογένειας του, έκρινε φρονιμ.ώτερον 
αντί νά χορηγήση τήν αίτουμένην άδειαν νά παρκπέμψη 
τόν πρωτότυπον νυμφίον εις τόν δημαρχιακόν ιατρόν πρός 
έξετασιν. Καί ιδού τό δυστυχές τούτο δν, ένώ ώνειρο- 
πόλει γαμήλιον κλίνην, οικογενειακήν ευδαιμονίαν καί 
τόσα άλλα αγαθά, καταδικάζεται αίφνης νά ΰποστή τήν 
καταισχύνην ιατρική; έξετάσεως. ’Εννοείται οτι μετά 
τήν έπίσημον πιστοποίησιν ύπό τοΰ ιατρού τής διπλής 
φύσεώς του άπερρίφθη ή περί άδειας γάμου αί’τησις, ήν 
εΐχεν ύποβάλλει ταϊς έκκλησιαστικαΐς άρχαϊς. "Εκτοτε 
ό βίο; κατέστη αβίωτος εις τό άτυχες τούτο πλάσμα έν 
τώ χωρίω του. Ό Χρήστος μή δυνάμενος νά ύπομείνη τό 
προσγενόμενον αύτώ όνειδος, άπεφάσισε διά παντός νά 
έγκαταλίπη τήν γεννέτειραν αύτοϋ κώμην. Καί ήμέραν 
τινά άποχαιρετήσας τούς τόπους έκείνους, έν οί; ή καρ- 
δία του τόσα; ήσθάνθη παραδόξους συγκινήσεις, έφυγε 
κρυφίως καί άπήλθε εις τά ξένα μακράν τής Κρήτης, 
όπως λησμονήση καί λησμονηθή. Άπεφάσισε νά άκολου- 
θήση όριστικώ; τό ανδρικόν στάδιον, τό όποιον τοσοΰτον 
έπιτυχώς ύπό τινα; επόψεις καί τοσοΰτον άτυχώς ύπό 
τινα; άλλος ένεκαινίασε.

•Ιδχΐος

ΦΡΟΥ- ΦΡΟΥ

Τό Δημοτικόν Συμβρύλιον έδειξε πάλιν τά νοικοκυ- 
ραίϊκα ένστικτά του. Δέν έπέτρεψεν εις τόν σύζυγόν του 
Δήμαρχον νά 'ξοδεύση τρεις χιλιάδες δρκχμαΐς πρός ύπο- 
δοχήν τού Βζσιλέως. Είναι κακή νοικοκυρά αυτό τό Δη-

τρΐ , . της ή φιλοπατρία .

μοτικόν Συμβούλιον. Δέν άφινει τόν άνδρα της νά κάμή 
τρελλά έξοδα. Τόν άρπά άπ’ τά μαλλιά, τού χώνει τή 
μούρη του μέσ’ τά ντουλάπια, μέσ’ τής χύτραις, τού 
λέγει :

— Έ ! πού πας .’ ψωμί δέν έχουμε, σαπούνι δέν έχου
με, βούτυρο δέν έχουμε καί σύ μάς θέλεις χαλβά, έ ! 
χαλβαδζή ;

Καί ό καϋμένος ό Δήμαρχος παίρνει τήν μαύρη 
φασι καί αποσύρει τόν λόγον του.

Καί μένει καί ό Βασιλεύς χωρίς υποδοχή, καί ό Δή
μαρχος χωρίς χαλβά.

Ή λογική τής Nsac ΈιμημΐρΙύοο.
Ή λύσις τού μεθοριακού άποδιδομένη εις τό ύπουρ- 

γεϊον πρώτον δέν είναι λύσις, έπειτα είναι όλεθρία λύσις, 
έπειτα είναι τιποτένια, κτλ. κτλ.

Ή αυτή λύσις άποδιδομένη εις τόν Βασιλέα πρώτον Επαινούμεν πολύ τήν αυτοπρόσωπον πζρέμοασιν τού 
— κ. Διευθυντού έν τώ ζητήματι τής Καθαριότητος. Πε

ριέρχεται τάς οδού; μαγαζεϊον πρός μαγαζεΐον καί έπι- 
βλέπει άν χαρτάρια ή άκαθαρσίαι έπιπροσθούσί που. Τό
σος δέ είναι ό ζήλος του, πού τοΰ συμβαίνουν ενίοτε καί 
άνοστα παρατράγωδα. Προχθές μία φωνή, ώς βέλος

Έπανήλθον εις ’Αθήνας οί δύο ζωηρότεροι άντιπρόσω-] εσφυριξεν . ,
ποι τή; παρ’ ήμϊν σχολής τών νέων, ό Γεώργιος Δροσύ- “ 1 η*' - ■ · ι
νη; έκ βοαχείας εις Γούβαις τής Εύβοιας διααονής καί ΛΑ *ντ1 νχ ξεθυμαινζ, κατα των κυρίων εμπόρων, 
ό Κωστή; Ιίαλαμάς (έκ μζκράς έν Άγρινίω, Κυπ«3..σ-Γ0υί ^οίους, ώς οί Γιανίτσαροι άλλοτε πάντα διαβαί-

σία καί Μεσσολογγίφ περιπλανήσίώς του. 
έκαμαν άπό Sv μικρόν θαύμα Ό πρώτος— 
γνη—έπάχυνεν" ό δεύτερο; ούτε έλίγνεψε,
ούτε ηύξήθη, ούτε ήλλαξε. Καί όμως έζησε μαίκεάν κκτκ του, εχ

‘ ; τό ίδιο νευρικό σίζ;’ «Ρω'£ν'δ*, ε!·ί τάς πέντε" αυτήν βεν την προ- 
Μεσολογγίου εις τ'θ’'-νουν τά έμπορικά" καί άλλην μετά μεσημβρίαν, πολύ 
λου του *δ*ιά νά μή *?Υ*' λοιπόν τής μιάς, τής σχεδόν ανυπάρκτου,

κρυολογήση. Άν κάμη βαρύν χειμώνα, ίχομεν άπόφζσιν γ·^·'· τϊ'ί ^λλης, μεσολαβεί ό κ. Διευθυντή; και χαλά τό 
νά τόν κλείσωμεν έντός χρυσής φιάλη; καμπανίτου. Καί ζ\Λκ του άδικω; και παραλογω; 
θά είναι καμπανίτης έντός καμπανίτου. Άπό τήν αμ
βροσίαν αυτήν θ’ άρχίσητε νά ροφζτε προσεχώς οί ά- 
ναγνώσται τού Μή "Χάνεσχε·

ημών δεκαοκτώ όλους μήνας 
αραπάκι, καί έκαμε τό ταξεΐδι άπό
Πειραιά, χωμένος εί; τήν τσέπη ενός φίλου του όιά να μη

Καί ένα άλλο. Τά κάρρα είναι τόσον ολίγα, ή τόσον
Jμικρά, ώστε πολλάκι; εύρίσκονται εις τήν αδυναμίαν

r, , ρ , ιν,, > , , . . I νά άδειάσουν τούς ναίνοντας κοφίνους καί τενεκέδες ίκε-
«ριαμδος του τυπου . Δυνεστη επιτροπή εκ φι/.οκα- - . ,· ___ 3f' · -11 - ‘ ... , ι πευτικως. Και τότε σωρεύονται δυο και τριών ήμερων- — — ft / « rr ____ j

'V έπεχορήγησις θά δοθή έφέτο;ά,θε^τέ?ων οργανισμών
εις Ελληνικόν θέατοον. ΙΙρωτην φοοαν δε θα εχωσιν κι 
Άθήναι τον πμωτοι· iWrti'.y.oi θίασον έπί τή βάσει ευ
ρωπαϊκής υποκριτικής καί τάξεως.

ό οίλτα·:Μέ τό σημερινόν ποίημά του διακόπτει 
"Σουρής δι’ έ'να μήνα τά τακτικά έν τώ Μη Χάν(σαι 
πουήματά του. Θά καταγίνη νά γράψγι τόν Β . τόμον 
τών ποιημάτων, άπερ θέλει έκδώσει, καί ών τά πρωτό
λεια θέλομεν δημοσιεύσει. Καί επειδή ό Α'. τόμος έδόθη 
-ήδη εις τύπωσιν παρακαλοϋνται οί μέν έχοντες π.Ιηοας 
if.yyiUxi νά άποστείλουν αύτάς καί τά χρήματα, οί δ’ 
έχοντες λεύκάς νά τάς χρυσώσουν, καί οί μή έχοντες 
διόλου νά ζητήσουν τοιαύτας.

Πόσα δέν έγραφησαν περί τών είσπρακτόρων τού δη - 
μοτικοΰ φόρου. Θά είναι καί αυτοί ώς τόσαι άλλαι τά
ξει; δημοσίων οργάνων, φυλής αίθιοπικής, οί δέ δημοσιο
γράφοι σχολαστικοί ζητούντες νά τούς λευκάνωμεν μέ 
τό Λούσιμο τό όποιον πεοιοδικώς τούς κάμνομεν. Μάς 
έγένοντο παράπονα κατά τών έν Φαλήρω είσπρακτόρων 
τοΰ δημοτικού φόρου. Έζήτουν νά φορολογήσωσι πράγ
ματα φορολογηθέντα άπαξ έν Πειραιεϊ. Καί οί παραπο- 
νούμενοι δέν θά ώμίλουν, έάν ύπεβάλλοντο εΰγενώς εις 
τήν λήστευσιν αυτήν. Ο,τι τούς έπλήγωσεν, είναι ή 
βαναυσότης τών τρόπων των, βαναυσότη; τήν όποιαν 

Περνετε λοι-

’Ενθυμούνται οί άναγνώσται ημών τήν δι’ όπλων Γκρα 
γενομένην έπίθεσιν τήν 28ην Αύγούστου παρά τίνος ά- 
γροφύλακος έν Λεπενού έναντίον τού καλού νέου κ. Γεωρ
γίου Δ. Γιάννικα. Είχε πληγωθή σχεδόν Οανασίμως κατά 
τόν δεξιόν μαστόν, τής σφαίρας διελθούσης όπισθεν τής 
ώμοπλάτη;. Οί περισσότεροι τών ιατρών τόν είχον, ώς 
λέγουν εις τήν γλώσσάν των, άκογασισμύνο)·. Καί όμως 
εις έμπειροχειροϋργος, ό κ. Θεόδωρος Δ. Φλωρόπουλος, 
έκ τού χωρίου Μποτίνου τού δήμου Μακρυνείας τής ’Ε
παρχίας Μεσολογγίου, τόν έθεράπευσεν έντελώς, μόνου 
έντός είκοσι ημερών, καί τώρα τό Άγρίνιον έπανκβλέπεε 
τόν άγαπητόν νέον ύγιά καί αρτιμελή, πκντες δέ έθαύ-
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j/.ασαν τόν κ. Φλωρόπουλον, δστις έσωσε τόν άγαθόν νέον 
καί φίλτατον παρά τοΐς συνδημόταις του έκ βεβαίου θα
νάτου. Μεταξύ τών εμπειρικών πάντοτε άνεφάνησαν πο
λύτιμοι θησαυροί πρωτοτύπου μεθόδου θεραπείας, τάς 
οποίας πανταχοϋ ή επιστήμη συλλέγει καϊ καθαρίζει καί 
χρησιμοποιεί.

ΚΑΡΑΜΕΛΑΙΣ. 
ι _

Μεταξύ δύο Βοημών :
— Έγώ δανείζουμαι συχνά? άλλ’ άμα εϋρω χρηματβε 

επιστρέφω τά δανεικά θρησκευτικών. Καϊ σύ ;
— Α με ξεύρεις, είμαι ολίγον άθεος.

Ανεξάρτητος πολίτης έστενοχώρησε πολύ τόν υπουρ
γικόν βουλευτήν κ. Β. νά τοΰ ’πή έπϊ τέλους ποιον είναι 
τό πρόγραμμά του.

Ό Β. μετά πολλής ετοιμότητας·
— Νά σοϋ πώ, φίλε μου· ή κυβέρνησις δεν έχει κα

νένα πρόγραμμα’ αύτό είναι καϊ τό δικό μου.

---------------------------

ΕΠΙΣΤΟΛ Η ΗΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΟΤΙΡ ·

Φΐ.Ιτατο,· Μή Χάνεσαι Σ

Χθές διαβαίνων περί την 7 1]2 άπό τά Χαφτεϊα εί
δον πλήθος πολύ συναθροιζόμενον έξωθεν τοϋ Παντοπω
λείου, καί τινας μορφάς κοκκινοφορεμένας, προσπαθούσας 
διά τής βίας νά άπαγάγωσιν είς την ’Αστυνομίαν τόν 
Γερμανόν καθηγητήν τού εκπαιδευτηρίου Άντωνιάδου 
καί Μωραίτου. Τί δέ είχε κάμει · θά μ’ έρωτήσητε. Τού
το έρώτησα καί έγώ καί έμαθον.

‘Ο άνθρωπος έπήγε είς τό παντοπωλείου, έπήρε μία 
πεντάρα ρετσινάτο, στρώθηκε σ’ έ'να τραπέζι καϊ έρρίφθη 
εις σκέψεις. Χωρίς νά τό έννοήση δέ, έπέρασαν τρεϊς 
ώραι, δτε βλέπει ένα ύπαστυνόμον καί έν τάγμα κλητή
ρων νά προχωρ-J) πρός αύτόν. Τον έρωτά ά ύπαστυνόμος 
τί κάμνει έκεΐ. Αύτός παραξενευθείς διά τήν έρώτησιν καϊ 
Ιδιοτροπήσας δέν άπαντά· τόν έρωτοϋν καί πάλιν δέν 
εννοεί νά χαλάση τήν ησυχίαν του. Οί ρωμηοί κλητήρες 
καί ό ρωμιός ύπαστυνόμος φουρκίσθηκαν μέ τόν μαγκού
φη, ποϋ δέν κατεδέχετο νά τούς μιλήση καί με ταΐς 
αλωτσιαΐς τόν βγάζουν άπό έκεΐ, τόν βάζουν εις μίαν ά
μαξαν, καί ίσια είς τήν Διεύθυνσίν τότε άρχεται συζή- 
τησις τί νά τον κάμουν. Ό γερμανός τ’ άκούει, άλλά δέν 
όμιλεΐ· δταν δμως ήκουσε τήν λέξιν «κρατητήριον» (Γσως 
είχε διαβάσει ό κακομοίρης τόν * Πα.1ηά.νθρωπον ·, ανατρί
χιασε καί άπεφάσισε νά τούς όμιλήση. Μετά τινα λε
πτά ήτο έλεύθερος καί διηγείτο τό πράγμα είς τούς φί
λους του.

Νά άστυνομία, νά μάλαμα. Πιάνει έναν ύπάλληλον ό 
όποιος παραγγέλλει ένα κλειδί καί τόν πηγαίνει ’ς τό 
τμήμα. Πιάνει έναν άνθρωπον πού κάθεται στήν ταβέρνα 
καί κάμνει τό γούστο του, καί τόν τραβάει στήν διεύ- 
θυνσι- έπειτα παραπονούμεθα δτι δεν έχομεν άστυνομίαν. 
Ένα πράγμα μόνον θά έρωτήσωμεν τόν κ. διευθυντήν- τί 
έγεινεν ένας τσαρλατάνος (γιατρός, γιατρικά) τόν όποιον 
ώόηγήσαμεν ήμεΐς οί ίδιοι είς τήν άστυνομίαν, διό ι μέ 
πά γιατρικά του Είχε' βγάλει κάτι μάτια ; Τόν έρωτώμεν, 
διότι παρήλθον έκτοτε μήνες καί δμως ό κύρ γιατρός εί
να·. έλεύθερος καί έξακολουθεΐ νά βγάζη μάτια. ’Αλλά 
δέν βαριέσαι ; Αύτά είναι μικρά πράγματα καί τά θεω
ρεί μικρά λόγου άξια.

Μπούμ. {
--------- ------------------

ΤΙ καϋμενη ή άγριωνιώτισσα κυρά Σταμοϋλα έστειλε 
τόν γοόκα της νά σπουδάση είς τάς 'Αθήνας.

Άπό ολαις τής παραγγελίαις της μία κυρίως τής 
εμελε :

-— Νά τής γράφη τακτικά δυό φοραίς τήν εβδομάδα.
Τάς δύο πρώτας έβδομάδας τό πράγμα πήγε τακτικά* 

κατόπιν τό Ζ?ι·<ά>-τιο>-, τό rrrfyitro, ή μπιραρία καί τά 
Πατήσια άφήρουν τοΰ λογίου Άγρινιώτου πολύν καιρόν 
καί όέν τοϋ περίσσευε νά γράφη καί τής καϋμένης του 
τής μητέρας.

Περνά μία έβδομάς χωρίς γράμ.μα. Περνά καί άλλη 
μισή, τίποτε. Ανήσυχη ή μήτηρ τηλεγραφεί.

Αύθημερόν λαμβάνει άπάντησιν :
« Ενεκα τών πολλών μου μαθημάτων δέν σάς έγραψα, 

είμαι πολύ καλά.»
Ή Άγρινιώτισσα παίρνει τά τηλ,εγράφημα τρομα- 

σμένη καί τρέχει είς τής Έπαρχίνας· ήτις τήν συγχαί- 
ρεται, όιότι δλοι της οί φόβοι βγήκαν φρούδοι. Άλλ’ ή 
Άγρινιώτισσα ήτο άπαρηγόρητος :

— Καλέ τί κάθεσθε καί μού λέτε· δέν βλέπετε πού 
τό τηλεγράφημα είναι με χέρι £ΐ)'θ γραμμένο ; Καλέ 
άρρωστος είναι ό γυιός μου, άρρωστος.

Είς νεαρόν Φιλιατρινάν άναχωροϋντα διά νά έγγραφη 
είς Γυμνάσιον τής πρωτευούσης ό κατακαϋμένος ό πατέ
ρας του έλεγεν έν συγκινήσει :

— Νάχης τήν ευχή μου, παιδί μου, ν’ άγαπάς πολύ 
τά γράμματα.

— “Ω .' έννοια σου, πατέρα μου, θά τ' άγαπώ τρελλά, 
καί πρό πάντων τά συστημένα.

Έρωταπόκρισις :
— Τί έπαιξε κ’ έχασε ό ’Άραβη ;
— Τί έπαιξε.............Φαραώ !

ΙΒΑ! Α
Ανατολικά Ι/ίΛει/ματα, άναρερδμενα etc τοίχ αρ

χαίους ’ Ε.Μηνάχ Ίατροΐχ ύπό Λουκά ΕΚαπιϊωάννου. 
Τιμάται δρ. ν.

Λημ.οαιονομική, ήτοι Επιστήμη τής τών δημοσίων 
γρημάτων διοικήσεώς ύπό ’ίωάννου Ζωγράφου. Τό- 
μος πρώτος. Τεύχος πρώτον. Τιμάται δρ. ν. Κ. Εύρί- 
σκεται δέ παρά τοΐς βιβλιοπώλαις κ. κ. Κ, Βίλμπερ καί 
Ν. Νάκη.

Ειδοποιεί τήν εκλεκτήν πελατείαν του τδ άρχαΐον

Ραπτικόν καταςτημα
TAX ΑΔΕΛΦΗΝ ΜΠΟΓΔΑΜίΧ

>τι άνανεωθέν μετεκομίσθη έπί τής Όδοΰ Φωκΐωνος, π'κτρίνι πων Ξενο
δοχείων Βαρνάβα καί 'Επτάνησου καί παρά τήν έπί τής όδού Έρμου 

νεόόμητον οικίαν Μαυρουδή.

"ί> ίΖϋ V &> k W. . - k

ξαναπηγαίνει άλλού.Έντέλεο»—Γοΰστο — Χυγκαταδατεκαέ τιμ/εί.
LUM. Νχ μή νίνίΐχι χχμμίχ χίγχυ»·ς μιτιξύ toO Κχτχβτήμχτο;, χχΐ τ·>0 νιωχΔ ’χ Νχν 
κλίοι» ΙλΟόυτος «. Μτογόχνου to3 σ«<!τχιριαΟ'/το; εί; τό Κχτχϊτημχ Ίχαιμίοου.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΕΚΟΥ

(Όδος Έρμοϋ. άρ. 61)

ΝΕΑ ΦΗΑΧΙΗΑΤΑ
Μεγάλη συλλογή ύποκαμ,ίαων 

δ'λων τών ποιοτήτων. — Όμπρέλαι 
άνδρών καί γυναικών. — ΙΙατανίαι 
γαλλικαί ώραιόταται. — ΛΓτίπετ 
μ,αιΟρο έξοχου ποιότητος. — Τρ«. 
πεζοκαλύμ.μ.αιτα κομψά καί έφθη- 

— Φοκόλ τού τελευταίου συρ
μού. - -—«·««_
δλα τά ψιλικά
ανδρικών άπαιτήσεων

----  <Β»ΟΜΧ*λ ·..,,, ____
,. — Μανδήλια» υφάσματα, 
ι τά ψιλικά τών γυναικείων καί 

κνδρικών άπαιτήσεων.

ΑΣΠΡΟΡΟΥΧΑ
(ΣΤ’. 3)

ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΟΙΓΕΙ 
! ! Πρωτοφανές διά τάς ’Αθήνας ! !

CAFE-RESTAUR ANT D’ EUROPE
Έπι τής Πλατείας τοϋ Συντάγματος

ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ

Σ. ΑΟΜΠΡΟΓΙΑΜΙ ΚΑΙ Γ. ΤΣΟΪΙΧΑ.

ΞΕΝΟήΟΧΕΙΟΝ ΗΜΕΡΑΙ ΚΑΙ ΝΥΚΤΟΣ
Είς οΐαν δήποτε ώραν άπό τής μιάς έ’ως τής άλλης πρωίας θά εύρίσκης 

είς τό Καφενεϊον—Ξενοδοχείου Εύρώπης Ζωμόν, Μακαρού- 

νια, καί Μπιφτέκι τής ώρας.

Ζύθος δλων τών μερών.—Καφές Ευρωπαϊκός καί Τουρκικός—’Εφημερί

δες τής Ευρώπης αϊ κυριώτεραι.
•Ό κατάλογος τού γεύματος καί τού προγεύματος—πλήν τών δι’ δλη 

τής νυκτός μπιφτεκιού, ζωμού καί μακαρονίων μέ τυρόν Παρμεζάν—θ 

ήναι πλουσιώτατος.
Αίθουσα εύρεΐα.—Φωτοχυσία.—Κήπος.—διακόσμησες 

.α ΐίβ«ι.—Χουξούρι.—Αποθέωσες !
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ΜΑΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
γλυκύτατα, άγορασθέντα έκ τής πανηγύρεως τής αγίας 
θέκλας έκόμισεν τό παρά την μικράν πύλην τής Άγο-, 
ρας γνωστότατον

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΙΕΛΦ. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΩΝ,

ΕΚΘΕΣΙΣ ΥΑΛΙΚΩΝ
Τό πρώην εις τά κάτω τής Όιίοΰ 'Εζμον γνωστόν

ΓΕΛΟΠβΛΕΙΟΛί

Γ. ΔΕΡΒΕΝΑΓΑ
μετεκομίσθη είς τά άνω τής Ερμαϊκής 'Oifov, παρά τό 
Βιβλιοπωλεΐον Βίλμπεργ, άφοΰ έπρομηθεύθη νέας, 
όλως νέας προμήθειας έκ τών Έργοστασίων τής Ευρώπης.

νΕναρξιν τών έργασιών του τήν μεθαύριον 
Κυριακήν,

’» χάρ, ες τής αγίας θέκλας καί ή γλύκα 
τού κρέατος εϊη έφ’ υμών ί

Τά έπι τής Όΰοϋ ΣταΒίου, απέναντι τής Πιστωτικής

ΕίΜΠΟΡΟΡΑΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΦΕΡΕΤΟΠΟΓ.ΙΟΡ καί ΧUU/klOSIOlWOV

’Αναγγέλλουν είς τήν μεγάλην πελατείαντιον οτιήνοιςε πλούσια και ποικιλωτά.τη ή

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
βΟΟ νέα κοστούμια περιλαμβά- σκευής τών ενδυμάτων είναι εύρω-

νει ή νέα χειμερινή περίοδος
Κάθε κοστούμι και άλλο είδος

ώστε ό καθείς Οά φορή τό δικό του. 
Τα περισσότερα κοστούμια είνα

surprises· αί Άθήναι δέν είδαν ά.κόμα γνησία; κλωστάς έξ Εύρώπης. 
τοιαΰτα ώραία ύφάσματα. I Λέν Οά ξυλόνωνται πλέον τά κομ

ά ολλα είδη δέν ύπάρχουν είς βία σας, κατόπιν τής φροντίδος αύ- 
άλλο κατάστημα. τής, μοναδικής είς τάς Αθήνας.

Τήν εκλογήν τή,ν έκαμε έν Λον- Πασα ραπτική έργασία χωρίς μη- 
δίνφ καί Παρισίοις ό άδελφός χανής.
τοΰ κ. Φερετοπούλου. j Οί καλλίτεροι ραπτεργάται, άδρό-

*Ολα τά άντικείμενα τής κατα-,τατα πληρονόμενοι.

ΓΑΛΛΟΣ, κάτοχος καί τής 
έ7.λην.κής, δέχεται είς πολύ συγ
καταβατικάς τιμάς νά δίδη μαθή
ματα γαλλικής. Διεύθυνσις, Ξενο
δοχεΐον Σύνταγμα, απέναντι 
τοϋ Πανεπιστημίου.

παικζ
Λέν Οά βλέπετε πλέον τής κομ- 

πότρυπές σας χιονισμένα·.; άπό ασπρά
δα- διότι τά καταστήματα έφεραν

! ! Μεγάλα θέλγητρα c'.a τήν νεολαίαν ! !

ΣΧΟΛΗ ΙΙΠΙΧΣίΑΣ
(έντώ Στρατιωτιχω Ίηηο^ρομίω J

Ό κ. Γεώργιος ΙΙολυχρονό- ΚΙΧ TAX ΚΙ’ΡΙΑϊ
πουλος, όστις άπό πέρυσι διοργάνω-, —
σε πρώτος Σχολήν "Ιππασίας καί άπέ- Ό Αιεύθυνσίς του
PQRE τόσους καλούς καρπούς έν όλι- διά πλείονας λεπτομερείας παραπλεύ- 
γοχρονίφ διαστήματι, έγγυμνάσας ρως τής οικίας Κορδέλα,όπου καί 
πολλούς καλού; νέους, διοργάνωσεν επιγραφή; πή Σχολής οδηγεί.

’Άλλοι νεωτερισμοί.
Χαλόνςον ιδιαίτερον διά τάς δό

κιμά; τών φορεμάτων.
*Εκτ»κτος συλλογή γραβατών,

πρωτοφανών είς τό ειδός των. Δια- 
λεγμέναι μία μία έκ τών πρωτοτυ- 
πωτέρων έν τοΐς έργοστασίοις.

’Αναμένονται βοΰρτσαι, ράβδοι 
καί διάφορα άλλα αντικείμενα.

"Ο,το Θέλετε έκ τών άφορώντων 
τόν ιματισμόν θα τό εύρίσκητε έκεϊ.

έφέτος τήν Σχολήν του έπί εύρυτέρω* 
βάσεων, αύξησα; τόν
ΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΑ

Τβ\ ΑΙΣΙΠΗΤΕΡΙΠ
ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΡΓΟΪΤΑΪΙΙΙΛ

ΕΓΓΥΗΣΙΣ

ΕΞΑΕΤΗϊ
ΤΙΜΑΙ

ΛΙΑΝ

« Ψ Ε I» Ο ϊ Σ Λ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΩΝ
Έν τα όδώ Βουλής άριθ. Τ.

Η AlEVer.XSlS ΙΑ Tfi‘ ΨΙΜΌΓΤΛΦΙΚϋ. ΚΙΤΆΣΤΙΠΗΤΙ
αών κκ. ΑΔΕΛΦβΛί ΡΑΒλΙΑΙΛΠΛί

Τό άρχάϊον ώραΐον ξενοδοχεΐον 
Αίγυπτος μετονομασθέν

ΜΗ ΛίΓΥπτηχ
1ΐL ΙΛ Ail I 11 I U L

μη εχομίοθη ini τής όόοΰ Έρμοΰ χαι 
Βον.Ιής, ini τής γωνίας, -Λησίον 

τής Π.Ιατείας Συντάγματος 
ΰ.τύ τήν άεεύθννσεν τοΰ χ.

ΛΥΧΙΛΑΡΟΥ ΡΟΒΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Έπί τή; ώραιοτέρας Όδοΰ. — "Εν
τός τής κινήσεως καί τοΰ περιπάτου. 
—Παρά τήν μουσικήν τής πλατείας. 
—έντός εύρυχώρου οικίας — μεγαλο
πρεπή δωμάτια — όλα μέ καινουργή 
έπιπλα — ολαι αί δύναταί εύκολίαι 
διά τούς θαμώνας — διά τοΰς ξένου; 
πρόθυμοι όδηγίαι — υπηρεσία τελεία, 
μέ όλα αύτά είναι τό δημοτικώτερον 
ξενοδοχεΐον

Η «ΕΑ ΑΙΓΥΟΤΟΣ

ΑΓΟΡΑΖΕΙ τό Γραφεΐον τοϋ 
Μή Χάνεσαι τούς επομένους αριθ
μούς του : 8, 50, 8 4, 87, 110, lit,
1 12, 1 14, 120, 121, 133, 135, 137, 
159, 181, 182, 183, 254 καί 272.
Ό έχων και ένα ες αυτών μάς υπο-1 μβζέδες πρόσφατοι ! !! 

χρεόνει νά μάς τόν στειλνι.

ΠΤΡΑΙΟΡΑΟΪ άναδέχε- 
ται παραδόσεις οικογενειακά; καί ’είς I I ες
ααθητάς γυμνασίων εί; τήν έλληνι- * 1 ί *"Ληφία:, συσπάσεων η 
κήν, τά λατινικά καί τά γαλλικά. Τόν ^.^λγιών συνιστώμεν συντόνω; 
συνιππΑ -Λ Γοαφεΐον ;r‘v ^κο^ίως 0/·
■τοΰ Μή Χανεσαι.

ΜΕΓΑΑΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ
ΑΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ
ΚΙΌΙΑίΙΧ

Λευκού οίνου φιάλη λεπτ. ΟΟ. 
Μελανός οίνου φιάλη λεπ. GO.

(Κεντρικά Καταστήματα καέ 
υποκαταστήματα έν Άθή- 

ναις καέ Πειραιεΐ).

Διά νυχτερινά; έχδρομάς χαί πα
ρέας τό εξοχικόν καί όμως

τόσον κεντρικόν

Ζ1ΌΟΠ1ΪΑΕΙΟΑ

ΚΩΣΤΗ ΛΑΜΠΡΟΥ
(είς το Κολωνάχι).

Λεκάξη ιδιαίτερα δωμάτια 1 
—Φωτοχυσία «1 Kiornot ϊ— 
Μπίρα τής Βιέννης παγωμένη ! 
» 1 Έγχωρία, βιεν έζιχης κατα
σκευής, παγωμένη!! ! "Ολοι οί

XAPTOOfiAEIOR
ΠΑΛΛΗ RM ΚΟΤΖΙΑΌδός Έρμοθ,

μεταξύ τών έμπορικών 
FaGa.la χαί Κοχοροηού.ίον.

Ολα τά είδη τής γραφικής ύλης.— 
"Επισκεπτήρια χαλκογραφημένα καί 
τής στιγμής.—Σφραγίδες καί έπι- 
κεφαλιδες, χρωματισμέναι καί μή, 
άπλαί καί φαντασιώδεις.—"Η μόνη 
αποθήκη τών έμπορικών κατάστι
χων τοΰ Διεθνούς Καταστήματος 
Edler καί Crische τοΰ Άνοβέρου.— 
"Η μόνη αποθήκη τοΰ περίφημου σι-
γαροχάρτου ΖΟΒ.—Πρός δέ 

ΜΚΧΛΧΙΚΟΧ ΨΛΚΕΛΛΟΠΟΙΕΙΟΝ

Ιθαυματουργοΰσαν μέθοδον τοΰ καθη
γητοΰ VJi. Albert 29, Avenue de Wa
gram. Όλοι Λοιπόν οί ασθενείς άς 
άποταθώσι πρός aW.v μετ’ έμπι- 
οτοσύνης, καί πολλοί ές τΆτών θά 
έπανεύρουν τήν ύγιείαν, ·ήν είχον α- 
πελπισθή ποτέ νά έπανεύρωσι. ‘Η θε
ραπεία διενεργεϊται δι’ αλληλογραφίας 
μετά λεπτομερή άνακοίνωσιν τής ίςο- 
ρίας τή; άσθενείας. Ό καθηγητή; κ- 
Ch. Albert δέν δέχεται άμοιβήν, είμή 
άφ’ ού πρσέλθωσι διά τοΰ τρόπου τή; 
θεραπείας του σπουδαία αποτελέ
σματα.

ΑσθένειαΣΟΕΝΕΙΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΟΙ θερα
πεύονται ριζικώς διά τής μεθόδου μου 
έχούσης ώς βάσιν τάς νεωτάτας επι
στημονικά; έρεύνας, καί έν ταΐς μάλ
λον άπελπιστικαΐς περιπτώσεσι, άνευ 
ούδεμιάς ταραχής τών λειτουργιών 
τοΰ σώματος, θεραπεύω έπίσης τάς 
δυσαρέστους συνεπείας τών αμαρ
τημάτων τής νεότητος, τών νευ
ρώσεων και τών αδυναμιών. 
Έχεμυθία πλήρη;· Παρακαλεΐσθε νά 
πέμψητε άκριβή περιγραφήν τής άσθε
νείας.

Dr Bella Paris. ϋ Place.
<l.e la Nation, 6
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΕΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ Ε\ ΑΘΗΝΑ IS

ΕΖΕ40ΘΗ Σ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΪ0ΪΓΡΛΜΟΪ ΚΑΙ ΪΦΑΙΡΙΚΗΪ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ύπό AAAPEOV ΧΠΑβΛΡΙΙ

’Έζοοσις 3'. βεβελτιωμένη χαΐ έπηυςημέυη. 8ου. σελ. 76. Τιμ. op. ?. 1.65 (παλ. 1.85).

ΚΟΡΝΗΛΙΟΓ ΝΕΓΙΩΤΟΣ ΒΙΟΙ Cornell! Nepotis Vitae excellcntium imperntorum έκδοθέντες ύπόΣ. Κ. Σακελ- 
"Χαροπούλου μετά πολλών διορθώσεων. 16ον σελ. 8. Τιμάται λεπτών 40.

ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙϊ<II ΑΛΈΟθΙΙΚΙΪ, ΟΑΟΧ STAAIO1’ /ΑΙΙΕΝ Α.Ν ΓΙ ΠΙΟΤΙίΓΙΙΙώΙΙΧ.

Η ΜΑΑΣΙΣ TfiH ΠΑΙΛΩΝ

Ρίϊ’ΙΟΔΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙΑ
Ίδροθεν έν έτει 1879 καί έκτυπούμενον ηδτ, εις 7200 αντίτυπα.

ΣΓ.λΑΡΟΜΠ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ 11Ρ0ΠΛΠΡΩΤΕΑ
Έν Έλλάδι .... φρ. 2—Έν τώ Έζωτερικώ ... φο. 3.

Αί συνδέομαι άρχονται άπό 1 Ιανουάριου και λά,γουσι τν,ν 3 1 Δβρίου.

ΠωΛοΐ-νται χαΐ χύμα r<5r i’rcSr 1879, 1880 χαΐ 1881.

Τιμ.ά έκαστου τόμου φρ. 2.50—Τζχυδρομικώς στελλομένου φρ. 2.80 

Εϊς τούς αγοράζοντας ουγχ^όνως και τούς τρεις τόμους 

ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΑΙ ΠΑΙΔ1ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ
ΑΙΙΙΓΛΙΟΓ EnilP.UENOV

Τό ά.τίτιμον δεκτόν και εις γραμμκτόσχμον δεκάλεπτου εως τριακον- 
τάλ.επτον πάστ,ς εθνικότητας.

ΆπευΟυντέου etc ’Λβιμας χρίς r/,r ditMvrmr

τ’?.ί “Διαπλάσεως τών ΙΙαιύων) πλατεία Συντάγματος 
οδός Βουλής καί Μουσών, άριθ. 2.

— Είδατε μελισσοτροφεϊον ;

— Ε ! άιντε νά δ’Ζτε εις τό κομψόν

ΕΛΙΙΙΟηίΚΟΝ Κ. ΖΙΙΧΗ
(Έ.-τι τής Όύοϋ Έρμοι’., κάτωθι)· 

•ζής Καπηχαρέας}.

Δεν ύπάρχει πράγμα τό όποϊον νά 
εύρζ,τε έκεΐ, άνόρες καί γυναίκες.

Άφοϋ έχει όλόκλνιρα οορτεμ,έντχ 
πρυεχών παρίσινώτατα κ’ έφθνινό- 
τατα

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
διά τοιαϋτα σορΐιμύrra μέ τάς μάρ- 

|ζας των, τών όποιων δύνασθε νά ίδηι-ε 
τά δείγματα καί νά μάθατε τάς τιμάς

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΠΙΣΙΣ
πιλάφια, απασμιοί, 
έκλαμ,φία καί νβυ- 
'νώβ«ες Οερνπεύ- 
οντβο ρεζοχώ^ διά

τής μεθόδου μου.
Αμοιβή δίδοται μόνον μετά τήν 

επιτυχίαν.
Τρόπος θεραπείας δΓ αλληλογρα

φίας. Ι’ποκ. Cit. Αι.βειπ’
29, Aceiine Je Wagron, 29. Paris.


