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Ρ). Γαβριηλίδης λιεγθυντης

—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, ΟΛΟΣ ΜΟΥ5Α5, ΆοιΟ. 4, απέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγμ.ατος.—

Άπό τής σήμερον άρχόμεθα νά δημοσ’.εύωμεν εν 
έπιφολλίδι περίεργον μυθιστορημάτων

ΑΪΤΟ ΤΟΤ ΟΪΡΑΝΟΪ ΕΙΙ ΤΗΝ ΓΗΝ.
ένό; τών εύφυεστέρων καί πολυμαθεστέρων συνερ
γατών τοΰ ΛΙή Χάνεσαι.

ϊποσ/όμεΟα νά σκανοαλίση δλον τόν κόσμον νά 
άναγνωσθή μεθ’ άπληστου ένδιαφέροντος, νά φα- 
γωθή άπό τούς φοιτητάς, νά καταζητηθή άπό τούς 
κληρικούς, νά μελετηθή άπό τούς έπιστήμονας, νά 
γίνεται λόγος καθημέραν περί αύτοΰ είς τό Πανεπι
στήμιο'?, είς τά καφφενεΐα, είς τάς οδούς καί τάς 
Πλατείας.

"Οσον άφορα τάς Κυρίας, αύταί βλέπουν άπό σή
μερον τί τρυφερός ποΰ εινε δΓ αύτάς ό συγγραφεύς.

Θά διαρκέση ένΛι-ίχεδόν μήνα.
' </Χ ’

---------- ’ «aiaiej---------------------

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

*
Επληροφορήθημεν άπό ένα ράπτην ιερών ενδυμάτων 

άς έπιγραφάς χί όποΐαι κεντώντας διά σύρματος επί 
•ίς σημαίας τής άντιπολιτεύσεως. Ιδού αί κυριώτειαι.

— Ή κυβέρνησις έκλεψε δεκαοκτώμιση πηχαις άπό 
σ εν Φαλήρω οΐκόπεδον τοΰ κ. Μάνδζα, πληρώσασα αύ- 
τς μόνον 5,000 δρ.

— Ή κυβέρνησις αγοράσθηκε άπο τόν ληστήν Ζούρ- 
*’ καί τόν άφησε νά δραπετεύση. 'Εξακολουθεί δέ νά

Λάζηται λάφυρα έκ τών φαντασιωδών ληστοπρα- 
ι« του.
- Η κυβέρνησις έποόδωσε τό Έθνος λύσασα τό με

θοριακόν ζήτημα καϊ κλείσασα οΰτω πάντα λογαριασμόν 
μετά τής Τουρκίας.

— Ή κυβέρνησις έξηυτέλισε τό 'Έθνος, δεχθεΐσα ν’ 
αντιπροσωπεύεται διά μιάς μόνης ψήφου έν τή Έπιτροπή 
τών αποζημιώσεων τής Αίγύπτου, έν ώ αί έξ μεγάλαι 
δυνάμεις έχουσιν ολαι όμοΰ έξ ψήφους.

— Ή κυβέρνησις άπένειμε τόσα ρουσφέτια εις τούς 
υπουργικούς βουλευτάς ώστε, πλήν τοΰ Σταμούλη, αβέ
βαιου και αύτοΰ, δεν δυσηρέστησε κάνένα ώστε νά γίνη 
άντιπολιτευόμενος.

Ό κ. Σιβιτανίδη; όμολογεΐ διά τοΰ Τη.Ιβγράφου δτι 
έξεπ’λάγη άκούσας δτι ό ύπουργός τής Δικαιοσύνης άπέ- 
λυσε τόν Ζούρκαν ϊνα τόν στείλη είς Καλαμ.πάκαν νά 
πολεμήση τήν εκλογήν τοΰ Σιβιτανίδου. 'Ο Ζούρκας 
δμως δέν πιστεύομεν νά έκπλαγή άν δ αύτός υπουργός 
στείλη τόν Σιβιτανίδην νά καταδίωξη τόν Ζούρκαν λη- 
στοπρακτοΰντα. Αύτή λέγεται μέθοδος ομοιοπαθητική.

Αί Vim '/dfiie πληροφορούμεθα δτι προσεχώς δημο
σιεύουν κλασικήν τραγωδίαν ύπό τό δνομα Ma.rii,apla. 
Θέμα τής τραγωδίας εσται ή ύπά τοΰ Ράλλη καταβρό- 
χθησις τοΰ οικοπέδου τοΰ Μάνδζα.

Λ

Δείγμα τής τραγωδίας πρόκειται τό εξής έρανισθέν 
έκ τοΰ ύπό τήν έπιγραφήν d. Μά,νύζας χαι d. 'Ρά.ΙΛης 
άρθρον τών Νιωχ Ifiiior τής Τρίτης :

............άλλ’ ό κηπουρός ήτο άκαμπτο;. Τό γήπεδον
ήτο είς αύτόν ιερόν, διότι είχεν άναστήσει έντός αύτοΰ 
πέντε τέκνα του, τά ύπαϊα ύ ΟάπιτοΓ, eMptatr δ.Ια».

Τοιαύτας νεκραναστάσεις θά έχη πολλά; ή τραγωδία 
Α/αιάζαη ία.

Κυκλοφορεί πάλιν δαμαλίς ιδανική. Παρά πολλών ΐα-
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τρων ήκούσαμεν δτι είναι αδύνατον νά εμβολιάσουν κό
σμον μέ τοιαύτην ψευδοδαμαλίτιδα. ’Εντεύθεν έκεϊνα τά 
αιώνια εις το αστυνομικόν δελτίον : Άπίθχνεν ό δείνα 
έζ ευλογίας, ετών τόσων, ίμίοά’ιασμ/χυς. Τό οποίον θά 
πή είς την ιατρικήν γλώσσαν : ά>νγι/?0.έιασΓος. Ποιος 
άρά γε είναι ό Τμηματάρχης τοΰ υπουργείου τών ’Εσω
τερικών ό προμηθευόμενος τοιαύτην δαμαλίδα. Τό νόστι- 
μον δέ OTt καί αυτή δέν είναι άφθονος ! Όϊμέ ! !

Την Τρίτην ό φεβερός Άρεταϊος έκαμε κρισιμωτάτην 
εγχείρισιν είς νεώτατον παιδίον, ύπό τόν βραχίονα τοΰ 
οποίου άνεφύη νεόπλασμα όγκου πεπονιού. Καί άφοΰ διά 
χλωροφορμισμού άπέκοψεν αυτό, είδεν ό’τι ύπ’ αύτό 
ύπήρχεν άλλο, και έδέησε ν’ άποκόψη ολην την χεϊρα, 
οπότε τό παιδίον έκινδύνευσε τόν έσχατον κίνδυνον. Ό 
Άρεταϊος ύπήρξε την ημέραν έκείνην εύσπλαγχνικώτα- 
τος, εμεινεν έπί μίαν περίπου ώραν είς τό ποοσκέφαλον 
τοΰ παιδιού έως δτου τό έπανέφερεν είς την ζωήν. Οί 
φοιτηταί άνεχώρησαν πλήρεις συγκινήσεως καί τρυφερό 
τητος διά τό» μοναδικόν των Άρεταϊον.

Γβ,'.·μ.ανε*ή βύαυνειδηαέχ Σ Ό αγαθός γέρων άο- 
χικηπουρός τής Αυλής κ. Σμίθ άμα ήκουσε τήν Δευτέ
ραν πρωί τό πρώτον σάλπισμα τή; καταιγίδος, χωρίς νά 
προφυλαχθή διόλου, έδραμεν εί; τόν Βασιλικόν Κήπον νά 
προλάβη τίποτε βλάβας τών δένδρων. ’’Εμεινεν έκεϊ εως 
δτου παρέλθη μέν ή καταιγίς, πλευριτωθή δέ αυτός, καί 
τώρα κατάκειται βαρέως ασθενής.

Ό κ. Βελένδζας έζήτησε νά παρηγορή ολίγον τά; μαύ
ρα; ώρας του έν τώ θεραπευτηρίω μέ τήν άνάγνωσιν τοΰ

Mi) Χάησαι. Είς τόν διανομέα μας ή φρουρά άπήντη- 
σεν οτι δέν έπιτρέπεται νά λαμβάνη έφημερίδας ό Βε
λένδζας. ΓΙώ; σάς φαίνεται ή αυτοσχέδιος αΰτη τιμω
ρία ύποδίκου ύπό τής φρουοάς ;

Τί χαρά θεού ήτο προχθές μετά τήν καταιγίδα, ή 
θαλασσα τοΰ Φαλήρου άφροπρασινισμένη, πρασινοαφρι- 
σμένη μέ τά χρώματα τών απέναντι βουνών καί τοΰ ου
ρανού πίπτοντα ζωντανά είς τούς κόλπους της καί αύτή 
νά θυμώνη, νά φουσκώνη, νά χυρτοΰται ώς ράχη γαλής 
έζηγριωμένη, καί νά κυλίη καί νά σπά. τά κύματά τη; !

Ειδομεν τήν ήμέραν έκείνην καί είς τόν ουρανόν τόν 
πρός τήν Καστέλλαν δύο ολοφάνερα σημεία τοΰ καιρού. 
"Εν σύννεφον εί; σχήμα άετοΰ μέ πρόσωπον τοΰ Τρι· 
κούπη, γελοιογραφημένου ύπό τοΰ 'ΛσμοδαΙον, έστραμ- 
μένον άγριώτατα πρός τήν Καστέλλαν. Άλλά ολίγον 
παρακάτω άλλο νέφος έσχημάτιζε τέρας παράδοξον, 
είδος φαλαίνης φοβερής μέ πελωρίαν ουράν άνυψωμένην, 
δίκην φοβερού μαστιγίου. Τό τέρας έφαίνετο διώκον τόν 
αετόν Τρικούπην. Μήν ήτο ή πλειοψηφία ; Μήν ήτο ή 
μειοψηφία, απειλούσα αυτοκτονίαν ; Ή δέ Καστέλλα, 
λευκή, ώς σαβανωμένη, ύψοΰτο ώς πολύθυρον μαγικόν 
άνάκτορον, καί κάπου κάπου τήν έρόδιζε ypvaij ήλιου 
.... (ίΰσις.

Καί μία λεπτομέρεια. Ό κλητήρ ό ΰποστάς τήν λάμ- 
ψιν και τό βρρρρρρ τοΰ κεραυνού, καλούμενος Τσόγγας ·?> 
Δράκος, ήτο ό ίδιος όστις έπεσε είς τό Καλαμάκι τήν 
[ήμέραν τών Εγκαινίων τής Τομής τοΰ ’Ισθμού. Είναι

■σωστός Jpaxoc όστις δέν παίρνει ούτε άπό νερό, ούτε 
άπό φωτιά.

Ή άφροπλασμένη Juia.iaaic τώ)' Παίδοί)', τό γλυκόν 
ώς γαλατομπούρεκο παιδιαχήσίο περιοδικό, τό όποιον 
δέν χαλά όμως τά δόντίχ, τουναντίον τά λευκαίνει, κα
θώς λευκαίνει δλον τό πνεύμα τών παιδιών, θά πωλήται 
εί; τό εξής καί εί; τούς δρόμους, διά νά εισέρχεται γε
λαστό, γελαστό, καί σοβαρό, σοβαρό και είς τό πτωχό
τερο σπήτι, όπου ύπάρχουν νεαραί πλάσεις διά διάπλα- 
σιν, όπου ύπάρχουν νεαραί μητέρες θέλουσαι νά νανου
ρίσουν τά μικρά των όχι μέ άνοστοπαράμυθα, άλλά με 
τάς τερπνοτέρας καί διδακτικωτέρας σελίδας. Λύτη ή 
Διάπλασις είναι λευκή ώς γάλα, ουσιαστική ώς καϋ- 
μάκι καί κομψή κομψή σάν κούκλα. Μπορεί τά σπήτια 
τά έλληνικά νά μήν έχουν εικόνισμα, λάδι, κανδήλα, 
ψωμί, Λιάπ.Ιασιχ τώχ ϊΐαίύωΐ τιρέπβι νά έχουν. Καί 
φθηνή, φθηνή, 30 λεπτά κατά μήνα.

Τρέξατε είς τοΰ Κατσίμπαλη, όσοι έβαρύνθητε τά μο
νότονα μοΰτρά σας καί θέλετε νά δήτε μίαν μεταβολήν 
αύτών, έστω καί έπί τό τερατωδέστερον Οΰ ! θά γελά
σετε φοβερά. Έχει δύο διαβολοκαθρέπτας, οΐτινες έχουν 
δύναμιν όλων τών άπό καταβολής κόσμου σατυρικών 
φύλλων. ’Ιδίως ό ένας, όστις είναι ό έπί τού πλατεια
σμού. Άμα ένοπτρισθήιε είς αύτόν, άμέσως ώς νά σού 
κατάφερε έπί τε τοΰ πίλου καί τής κεφαλής νεώτερός 
τι; 'Ηρακλής γιγαντώδη καπελιά, όλον τό πρόσωπον 
λαμβάνει όγκον καί περιφέρειαν ενός πιάτου,έπί τού δα- 
κτνλιαίου χείλους τού όποιου διαχρίνονται ώς έν άνα- 
γλύφω κάτι ματάκια, κάτι μυτίτσαις, κάτι, κάτι. Καί 
τότε άρχίζει το αίφνίδιον γέλοιο, τό ζεχάρδισμα, τό

σπάσιμο τών πλευρών. Μά τί γέλοΐα είναι έκεϊνα. Ό 
μελαγχολικώτερος άναγεννδται ! Είς τόν άλλον διαβο- 
λοκαθρέπτην τελείται άλλο θαύμα ! Τό πρόσωπον σου, 
τό ωοειδές ή μηκυλλον ή γωνιώδες ή τρίγωνοειδές 
μεταβάλλεται είς ένα μεγάλο κομμάτι βοείου κρέα
τος. Όταν δέ πολλοί συγχρόνως έσοπτρίζωνται τό 
εσωτερικό» τού διάβολο-αθρέπτου μεταβάλλεται εϊς κα- 
σαπικο. Τά χείλη σου μεταβάλλονται είς σπηλαιον, · 
λαιμό; σου εις κολυνναν άπό κρέας,αποκτάς δύο κεφαλάς, 
άναποδογυρίζεσαι, άπογυμνοΰσαι, μισοτρελλαίνεσαι καί 
φεύγεις.

Τώρα πού έχει άπεογίαν ό άγαπητός Σουρής δι’ ένα 
μήνα, ξεπετάχθηκε είς τό Γραφεΐόν μας σπαρταριστός, 
σπαρταριστός ένας Χϊϊάρος, όστις θά γράφη τά τρα
γούδια τοΰ Μή Χ,άνβσαε. Πώς σάς φαίνεται ή Νιο- 
φερμένη του ; Δέν είναι άσχημη ! Κοκέτα τοΰ διαβό
λου ! Είς κάθε φύλλο θά μάς δείχνν] τήν ούρά του ό 
Σπάρος !

Είς τό άπέναντι τής Πιστωτικής Υποκατάστημα τής 
Οινοποιίας τών άδελφών Τρίπου πωλείται καί κατά πο- 
τήοιον, μόνον άντί 20 λεπτ. τό έν Βορδώ βραβευθέν 
λώονεάχ τής Άκροκορίνθου. Κατά τό άγγλικόν σύστημα 
θά διοργανωθνΐ έκεϊ έντός ολίγο; πολυτελεστέρα κονιακο- 
ποσία έπί ποδός καί τώρα τόν χειμώνα θά γίνη έκεΐ ένας 
σταθμός περίφημος άντιχιονικός, άντιψυχικός καί άνα- 
ψυκτικός.

Είς τήν γειτονιά μας έχουμε ένα περίφημον παπαγά
λον, όστις δέν κάμνει άλλο παρά νά σφυρίζη γλυκύτατα
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ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

με

[καί αλαβάστρινα αντιβράχιά της. Το δέ xappi τοΰ φο- 
Τό ώρολόγιον τοΰ Παραδείσου έσήμαινε τήν I ην ώραν ρέματος έπί τοΰ στήθους της έπέτρεπεν είς τήν ορασιι 
τά μεσημβρίαν. Εις δε τό παρα τας πυλας αυτού κεί-'νχ βλέπη μέλι; τό τέταρτον τών έξ άφροΰ γάλακτος πε·

Πέτρος έπεριπάτει βραδέως, κεκυφώς, έχων τάς χεϊρας τασυντρίέονται τά τυχόν έκεϊθεν διαπλέοντα έρωτικ/ 
όπισθέν του καί άφίνων νά όλισθαίνη άνά πά.ν βήμα καί βλέμματα, άνεμίμνησκε' τούς μυθολογουμένους παρά 4 
ενα πυρήνα τοΰ εζ ήλέκτρου κομβολογίου του. ' στόμιον τοΰ Βοσπόρου δύο άνοιγοκλειουιένους βράχου^

Άκρα σιγή έπεχράτει έν τώ καφφενείω διακοπτομένη Svtix οί Άογοναΰται άπώλεσαν τό πηοάλιόν των. Τ 
ύπό τοΰ ήχου μόνον τών χλειδών τού Αγίου Πέτρου, 'Ασπασία όρθια καί έσκυμμένη ολίγον έκεϊ είς τήν θέ«ν 
αϊτινες ήσαν άνηρτημέναι άπό τής όσφύος καί άνά πάν της άνεγίνωσκε τόν «ί'/χαγω ». Ό δέ Άγιος Πέτρος σ»-ϊ

βήμα αυτού έσείοντο τοσοΰτον θορυβωδώς, ώστε ένόμιζέ 
τις δτι ήκουε τόν κρότον άλύσσεων δέκα καταδίκων πε- 
ριπατούντων είς τήν αυλήν τών κατέργων.

Ό ύπηρέτης Άνδρέα;, δστις έπί πολλά άλλοτε έτη 
εΐχεν ύπηρετήσει έν τώ καφφενείω τών Χαυτείων «Τά 
Βυζάντιον», έσκούπιζε τό καταβεβρβγμένον ήδη πάτωμα 

| τοΰ καφφενείου, θέσας τάς καθέκλας έπί τών τραπεζών.
Είς τήν δεξιάν πλευράν παρά τόν τοίχον ήτο τό Τα- 

αεϊον περιτετειχισμένον, ούτως είπεϊν, ύπό ήμικυκλοει- 
&οΰ; έκ μαρμάρου Μπάγκου, όπισθεν τοΰ όποιου ϊστατο 
ή περίφημο; έπί τής έποχή; τοΰ Περικλεούς ’Ασπασία. 
Είχε τήν Οέσιν διευθύντριας τού Καφφενείου- έφόρει δέ 
λεπτόν έκ μετάξης κυανοΰν φόρεμα μέ βραχείας χειρίδας, 
αΐτινε; άφινον γυμνά ολόκληρα σχεδόν τά τετορνευμένα 
καί αλαβάστρινα αντιβράχιά της. Τό δε xa^ii τοΰ φο- 

ορασιν

μή ρίπτη κρυφίως καί ίν λοξόν βλέμμα έπί τής χαράδρα 
έιείνης.

'Απέναντι τοΰ ταμείου έπί βελούδινου καναπέ ήτο ά 
.ήτως έξηπλωμένη ή άθωωθεΐσα άμαρτωλός Κασ 

σ,ανή, τήν όποιαν ό Άγιος Πέτρος παρέλαβεν έπίση 
εί; τήν ύπηρεσίαν του ώ; σερβιτόραν τού καφφενείου του 
II Κασσιανή ήτο λίαν έλαφρώς ένδεδυμένη, είς τρόπο 
ώστε άπετυπούτο τελείως ολόκληρον τά εΰσαρκον κα 
τρυφερόν σώμά της, πρός μέγαν πειρασμόν τοΰ Άγιοι 
Πέτρου, όστις άν καί έφαίνετο κατ' έκείνην τήν στιγμή· 
κατεχόμενο; ύπό μελαγχολικών διαλογισμών, έν τούτοι 
δέν ήούνατο νά μή άπολαμβάνη τή; εύχαριστήσεως τοϊ 
νά βλέπη ύπόδρα ταύτοχρόνω; καί τάς δύο άριστουργη- 
ματικάς έκείνας ζώσας εικόνας- τοΰθ’ οπερ τόν καθίστε 
σχεδόν παραβλώπα. Μή έχουσα δέ ή Κασσιανή τί νό 
κάμη έπαιζε μέ τήν λελυμένην καί άτακτον κόμην της 
άαί άπό καιρού είς καιρόν άνεγίνωσκε ύψηλοφώνως τάι 
τιμάς τών έπί τοΰ ΙΙίνακος τής διατιμήσεως ποτών γε-
Χώσα καί ποιούσα άστείας τινας παρατηρήσεις.

Ήτο άκριβώς ή ώρα καθ’ ήν έπωλεΐτο ό «Νέος Πα- 
ιάδεισος», μία τών έγκριτωτέρων καί σπουδαιότερων έ- 
ρημερίδων τού Παραδείσου- αί όξεΐαι φωναί τών μάγ

ον διέσχιζον ήδη τόν άέρα- ή Κασσιανή έστειλε τον 
,νδρέαν διά νά άγοράση τό φύλλον. Μετ' ολίγον ή αύτή

σιγή έπεκράτησε, τών δύο γυναικών βυθισθεισών είς τήν 
άνάγνωσιν τών εφημερίδων, τού δέ Αγίου Πέτρου έζα- 
κολουθοϋντος νά περιπατή βραδέως είς τήν αίθουσαν.

— Κεσάτια ! κεσάτια ! έπί τέλους άνεφώνησεν ούτος, 
ύψών τάς όφρύς καί σείων έλαφρώς τήν κεφαλήν, απο
τεινόμενος πρός τήν ’Ασπασίαν- δέν ήξεύρω τί θά γίνω- 
μεν !

— Έχεις πολλά; απαιτήσεις, βλέπω, άπαντά ή Α
σπασία μέ ϋφος μεγάλης ο’ικειότητος- δέν βλέπεις ότι 
τώρα έχομεν Saison-mortc ; καί ότι όλοι οί άνθρωποι 
εύρίσκονται είς τάς έξοχά; ; ή θέλεις νά κλείονται έδώ 
χάριν σού καί νά σέ κάμνουν νά κερδίζης ; ή φιλαργυ- 
ρία σου, Άγιέ μου, δέν έχει όρια !

Τήν τελευταίαν ταύτην φράσιν ή Ασπασία συνώδευσε 
μετά πονηρού μειδιάματος, διότι είχε συλλάβει έν πει- 
ναλεον βλέμμα τού Αγίου Πέτρου έπί τού στήθους της.

— Ή φιλαργυρία μου ! μάλιστα, ή φιλαργυρία μου ! 
καί δέν συλλογίζεσαι οτι εύρισκόμεθα εις τάς αιωνίους 
μονάς ; εις τήν Γήν οί άνθρωποι ζώσι, 70 τό πολύ 80 
έτη, καί κακώς καλώς διέρχονται τόν βίον. Ημείς όμως 
οΐ όποιοι έχομεν ένώπιον ημών αιώνιον μέλλον, δέ» πρέ
πει νά έχωμεν άπειρα χρήματα διά νά έξασφαλισθώμεν ; 
Καί πού ήξεύρεις, έάν μίαν ήμέραν δέν τού καπνίση τού 
Παναγίου Γέροντα καί μου κλείση τό καφφενεϊον....

— ’Έ ! τότε διέκοψεν ή Ασπασία, σού μένει ή θέσις



4 M II ΧΑΝΕΣΑΙ ΜΗ X Α Ν Ε Σ AJI 5

τήν άντικρυνή του γειτόνισά μχς .... τήν V/ar Έφη- 
jtepiSa. Καί τί φοΰρκα ποΰ τόν εχει αύτή. Νά τόν προ- 
φυλάττουν, διότι μπορεί νά τοΰ βγάλη τά μάτια.

Μετά χαράς ήκούσαμεν τήν μεταξύ τών καθηγητών 
Γυμνασίου ζ.ατάταξιν τοΰ μοναδικού μυθογράφου μας 
καί διακεκριμμένου λογίου μέ τά; νεωτέρα; ιδέα; καί 
εγκυκλοπαιδικήν παίδευσιν ζ. ΓΙαναγιώτου Ν. Φέρμπου. 
Καί άγαπώμεν τόσον πολύ τό ονομα τών Καλαβρύτων, 
ώστε δεν δυσηρεστήθημεν διόλου άν διωρίσθη έκεϊ, άν καί 
τόν ηθέλομεν έδώ.

Περί της λαμπρά; επιτυχία; εί; τά; εξετάσει; τοΰ έν 
Παρισίοις την μηχανικήν σπουδάζοντο; υίοΰ τοΰ έκδοτου 
τής Ha.lt γγενεσ ίας κ.Ήλία Άγγελοπούλου,δέν άμφεβάλ 
λομεν. Νέο; τόσον εύφυής, φιλότιμος, αγαθός, δέν ήδύ
νατο ή νά άποβλέπη πρό; τού; πρώτου; βαθμού; καί 
βραβεία μεταξύ τών συμμαθητών του.

Κρίσεις τοΰ Φανοΰ π?,; Σύρα; περί τών σχεδιογραφη
μάτων τοΰ Νέου θεάτρου :

«Δυστυχώς ό τρόπος τών διαγωνισμών γίνεται έν Έλ
λάδι ά<ά τρόπον όλως ξένου τή; άρμοζούσης τακτικής. 
Εί; τήν Ελλάδα σχεδιογράφημα φέρε σύ καί ας τόκανε 
άλλο;, τί πειράζει.»

Άλλά καί ό τρόπος τοΰ γράφειν τοΰ Φαι-οΰ νομίζομεν 
ότι γίνεται διά τρό.που όλω; ξένου τή; άρμοζούσης έξη- 
γητικής !

Κ Ο Γ X ϊ Λ I Α

Είς τήν στενήν μας πλατείαν τοΰ Συντάγματος γίνε
ται τάς Κυριακά; ίδίω; τόση συρροή κόσμου, ώστε άπο- 
τελεϊται εί; κυκεών, ώ; εί; πάν ο,τι φέρει τό ονομα 
Σύνταγμα. Ολο τό ρωμαίϊκό αντιπροσωπεύεται έκεϊ. 
Φοιτηταί, καθηγηταϊ, έξωμερΐται, βιομ.ήχανοι, νεαροί 
αξιωματικοί,

Σχόκη μοκάχα .Ιερωαε τ’ άπάρθενο σ.πα,Οί τω)',

ζητοΰντες νά μεταβάλωσι τήν πλατείαν εί; Καραλή Τα
μπούρ έρωτικών συμπλοκών, ποΰ καί ποΰ δέ μεταξύ τοΰ 
σκότους τών καπέλλων προβάλλει καί κάνέν φέσι κόκκι- 
νον, κόκκινον. Βαδίζουν δέ όλοι δίκην νευροσπάστων, 
παρασυρόμενοι ύπά τοΰ ρεύματος καί γίνονται χίλια δυό 
κουνήματα, σπρωξίματα, γέλοια, παρεξηγήσεις, έζ.τρο- 
χιάσει;, ένω άφθονον έξαποστέλλει εί; τούς ρώθωνα; τών 
περιπατητών τήν ευωδίαν του τό ούρητήριον τοΰ κήπου.

Έπεσκέφθην τήν ‘Ριζάρειον Σχολήν έγεινε πλέον κα
τάστημα κατοικήσιμον, οί κοιτώνες εύρύνθησαν, τεχνη
τοί απόπατοι, κατά τά; άπαιτήσεις τή; υγιεινής, κατε- 
σκευάσθησκν, τό νοσοκομεΐον διωρθώθη, λουτρά προσετέ
θησαν, θά γείνη δέ καί γυμναστήριου είς τόν περίβολον 
τοΰ καταστήματος, καί μόνον τά κοατητήρια, υπόγεια, 
μπουδρούμια, μοί έκαμον κακήν έντύπωσιν. 'Ο συνοδεύων 
με φίλος, πρώην ‘Ριζαρίτης, μοί έ'λεγεν οτι πρίν δέν ήτο 
σχολή, άλλ’ άνθοωποκτονεΐον. Είς δέ τήν βρώμαν τών 
αποπάτων, τό στενόν τών κοιτώνων, τήν έλλειψιν λου
τρών, τήν άπαγόρευσιν τής γυμναστικής, προσετίθεντο 
καί αί μικροραδιουργίαι τών κυβερνώντων. Άλλά τώοοε

ή διεύθυνσις τοΰ άγιου Πλαταμώνος άς έλπίσωμεν οτι θα 
έπισφραγίση τάς βελτιώσεις.

Αί Άθήναι φαίνονται ώς κατασκαφεΐσαι ύπό έπιδρο- 
μεως καί άνεγειρόμεναι έκ τών έρειπίων των ή επισκευα- 
ζόμεναι μετά στάσιν. Οί έν έκάστη όδώ λόφοι λίθων, 
δοκών καί ασβέστου δυνάμενοι νά ύποληφθώσιν ως λεί
ψανα οδοφραγμάτων, η ήμιτελης αγορα, τα θέατρα μας, 
παλαιόν τε καί νέον, έξωθεν τών όποιων ανά πάν λεπτόν 
ανώνυμα μέλη τοΰ ανθρωπίνου σώματος παριστάνουσι 
σκηνάς τοΰ καθ’ ήμέραν βίου, τό έν ώρα νυκτός σκοτος 
πολλών όδών χάρις είς τό φωταέριον, αί άγριαι ιδίως 
καί τραγικαί έζ.εϊναι φωναί έν τή όδώ Πανεπιστημίου ; 
Βάρδα φουρνέλο ! καί ό επακόλουθών αυταϊς κροτος ώσεί 
τηλεβόλου,* δύνανται νά ταράξωσιν εύερέθιστον φαντα
σίαν. Άλλά δι’ ήμά; έχουσι πολύ τό κωμικόν καί τό εύ
άρεστον, έκτός όταν ζ.ινδυνευωμεν να ζεσβεοκωθωμεν 
κατά πετρών καί ύπονόμων.

Έν Μολάοι; ύπάρχουσι τρία μαγαζεΐα, ’έν καφενεΐον 
-καί ό οίκος τοΰ κ. Παπαμιχαλοπούλου- είναι καί άλλα 
200 σπήτια, άλλά, συμπεριλαμβάνονται έν αυτφ.

Κεΐται δ’ δ οίκος ούτος είς τό βάθος αδιέξοδου δρο— 
μίσκου- τοΰτο μ’ έκαμεν, όταν εύρέθην έντός τοΰ δρομί- 
σκου^αύτοΰ, νά είπώ : — Έδώ είναι το περίφημον απρο- 
χώρητον.

Michelet.

ΠΠΣ ΤΗΝ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΡΠΜΑΝΤΙΚΟΙ-

Δέν θέλω ζ.όρη ώμορφη καί δροσερή σάν άλλοι,
μέ ρόδα είς’τά μάγουλα, κοράλλια είς τά χείλη,
μέ άφθονα μεταξωτά μαλλιά είς τό κεφάλι . . .
ώ ! δέν μοΰ άρεσαν ποτέ τά ρόδα τοΰ Απρίλη.
Δέν θέλω φίλην σύντροφον νά ροδοκοκκινίζη,
γίατί τό ροδοκόκκινο τά νεΰρά ερεθίζει.

Τήν θέλω καταζ.ίτρινη, μέ βάσανα, μέ πόνον,
θέλω νά έχη πυρετό, ’βλογιά, έγκεφαλΐτι,
όξεϊαν φυματίωσιν νά έχη τών πνευμόνων,
τραχώματα ’στά μάτια της, καρκίνο είς τή μύτη.
Θέλω νά ήναι σκελετός, λιγνή σάν μπακαλιάρος, »
στραβή, κουτσή, σακάτισσα, τέρας τεράτων, χάρος.

Νά μή τήν άγαπά κανείς, καί ποϊός θά ήν’ έκεΐνος, 
ποΰ θά γυρίση νά’ίδή τό τέρας τοΰ αίώνος ; 
αύτόν τόν χάρο θ’ άγαπώ μόνον έγώ τό κτήνος, 
έγώ θά ήμαι φίλο; τη; καί σύντροφό; τη; μόνος.
Έγώ εί; τήν αγκάλη μου γλυκά θά τήν στηρίζω, 
καί μ’ όλα τά καθάρσια έγώ θά τήν ποτίζω.

Νά ήναι ’στό ζ.ρεββάτι τη; σάν μισαποθαμμένη, 
καί οί γιατροί Συμβούλια αδιάκοπα νά κάνουν, 
μά γιά τή; άμαρτίαις μου ποτέ νά μή πεθαίνη, 
νά μή ’μποροΰν καί οί γιατροί αύτοί νά τήν πεθάνουν.
Ως οτου πϊά τήν στείλουνε μϊά μέρα ’στό Μουσείο, 
κί’ έμένα τόν ρωμαντικά εί; τό . . . Φρενοκομείο.

ΙΙαλαδός.

τοΰ θυρωροΰ, άπό τήν οποίαν όχι ολίγα έκτακτα βγά
ζει;, μ.οΰ φαίνεται.

-— Άμ τί βγάζω καί ξεβγάζω ! πόσοι έ'ρχονται εί; 
τόν Παράδεισον ! Ό Παντοδύναμο; μέ τάς ιδέας του 
περί δικαιοσύνη; καί άδικίας ήραίωσε τόν έκλεκτόν πλη
θυσμόν τοΰ Παραδείσου. Έν πρώτοι; όλου; σχεδόν τού; 
χριστιανούς τού; στέλλει εί; τόν Αδην- ξεύρει δέ ότι 
αύτοί έχουν καί τόν Παρά· τού; δέ άγριου; καί βαρβά
ρου; καί τά ζώα διατάττει νά τού; δεχθώμεν έδώ’ έξ 
αυτών μόνον οί βασιλεϊ; καί μεγιστάνες εί; είδη κάτι 
μέ δίδουν, νά, παραδείγματος χάριν, τό ώραΐον τοΰτο 
κομβολόγιον μέ τό έχάρισεν ό βασιλεύς τών ’Ονουλουλού- 
ό άλλο; όμως λαό; ή κάνένα ’Ινδικό καρύδι μέ προσφέ
ρουν ή φοίνικας ή καπνόν κτλ... είς τό καφφενεΐον οΰτε 
πατοΰν, προτιμώντες τούς ωραίου; κήπους τοΰ Παοαδεί- 
σου.

— Ό καϋμένος ό Πετράκης μας, ύπέλαβεν είοωνικώ; 
μειδιάσασα ή Ασπασία, θά άποθάνη άπό τήν πεϊνα ! 
νά σέ δανείσω μεβικά χοήματα, ομογενή uou ; έ, έ ; τί 
>ές;

—'Ομογενή! μέ ονομάζεις, είπε μελαγχολικώς ό άγιο; 
ΙΊέτ ρος' μά δέν ξεύρεις, ψυχή μου, ότι έκεΐνοι οί άνθρω
ποι δι’ ολίγων ετών ύπαρξιν άποτολμοΰν τά πάντα ; 
Κλέπτουν ανηλεώς τούς πτωχούς" γίνονται αίτιοι δυσ
τυχιών, αύτοκτονία; καί άτιμώσεως τών πτωχών τά-

ξεων τοΰ λαοΰ' κτίζουν παλάτια, κατακτούν χωοία, 
έχουν άμάξας, ύπηρέτας, ένω οί πλεϊστοι έξ αύτών ήσαν 
προ ολίγου καιρού ύπηρέται- καί τόσα άλλα, μόνον καί 
μόνον έχοντες ύπ’ οψιν τό μικροσκοπικώτατον έξ ολίγων 
έτών μέλλον των. Ήμεΐς δέ, σε είπα, οΐτινες έχομεν 
ενώπιον ήμών αιώνιον μέλλον καί ....

Ή κροΰσις τοΰ κώδωνος τής έξω μεγάλης θύρας τοΰ 
Παραδείσου διέκοψεν ένταΰθα τόν Άγιον Πέτρον, όστις 
έσπευσεν άμέσως ωθούμενος έκ τών νώτων ύπό τής 
Ασπασίας γελώσης θορυβωδώς.

— Άς ίδοΰμε ποϊός διάολος ψόφησε πάλιν, έμουρμού- 
ρισεν ό άγιος Πέτρος καί στρέψ.ας μετά πατάγου δίς τήν 
κλείδα ήνοιξε τάς πύλας.

Ησαν πέντε άποθανόντες.
— Τά φύλλα τής πορείας καί τοΰ βίου σας ! άνεφώ- 

νησεν έπιταζ.τικώς πως ό αιώνιος θυρωρός. Ό πρώτος έκ 
τών πέντε τά παρουσιάζει’ ό δέ Άγιος Πέτρος άναγι- 
νώσκει ύψηλοφώνως : «Ήμεΐς ό Παντοδύναμος, έλέιρ μας, 
«παρακαλοΰμεν τάς Άρχάς τοΰ κράτους ήμ,ών όπως έξαι- 
•ρετικώς έπιτρέψωσι τήν έν αύτώ διαμονήν έπί τινα
• χρόνον είς τόν Κον Τσεγραπόντεν, εκ Χίου, μεγαλέμπο- 
»ρον, τραπεζίτην, έτών 48, κλέπτην τών κλεπτών, καί
• ολετήρα τών κοινωνιών άποθανόντα αίφνης έν συμπο-
• σίφ. Ή παράβασις τοΰ αιωνίου ύμών νόμου περί δι-
• καιοσύνης δικαιολογείται ύπό τής εκτάκτου ήμών έπι—

«θυμία; οπω; γνωρίσωμεν έκ τοΰ πλησίον τό είδος τοΰτο 
«τών άνθρώπων».

Κάτωθεν τοΰ φύλλου ήτο ή μεγάλη ύπογραφή τοΰ Πα
ναγίου μετά τή; σφραγίδά; του’ κατωτέρω δέ αΐ ύπο- 
γραφαί τών διεκπεραιωτών καί ανακριτών Αβραάμ, καί 
Μελχισεδέκ.

Άναγινώσκων καί τά φύλλα τών λοιπών, βλέπει ό 
άγιο; Πέτρος ότι ό δεύτερος ήτο Φιλολόγος, υπότροφος 
τοΰ έν λόγω όμογενοΰς τραπεζίτου, άποθανών έν Λειψία 
εκ φθίσεως διά τό γλίσχοον τή; τροφής- Έκ τών λοιπών 
τριών ό είς ηύτοκτόνησεν, οί δέ δύο άλλοι άπέθανον έξ 
ασιτίας διά τήν μεγάλην πτώσιν τών χοεωγράφων.

Ό Τσεγραπόντες προπορευθείς τών άλλων έτυχεν είς 
τήν θύραν τοΰ καφφενείου τόν Άνδρέα, είς όν ήρώτησε, 
ποΰ ήτο ή μπόρσα τοΰ Παραδείσου καί διηυθύνθη κατε- 
οπευσμένω; έκεΐ. Είς δε τους λοιπούς η Ασπασία λύπη— 
βεΐσα προσέφερεν αναψυκτικά ποτά, καί τοΐς έχάρισεν ενα 
οδηγόν τοϋ Μπαίντεκερ διά νά μή άπολεσθώσιν εί; τόν 
Παράδεισον, καί τού; συνώδευσεν άπελθόντα; μέχρι τής 
όδοΰ Ά/ΐ/μ-ά;, ολίγον μακράν τοΰ καφενείου.

•Ό άγιο; Πέτρο; έκ θυμοΰ δάκνων τά χείλη του, πε- 
ριήρχετο μ.έ μεγάλα βήματα τήν αίθουσαν ή δε Ασπα- 
οία εισερχόμενη, μ.όλι; ήδύνατο νά συγκρατήση τούς γέ
λωτα;· άλλά σεβομένη τόν θυμόν τοΰ Αγίου Πέτρου 
προσεπάθησε νά δώση βεβιασμένην σοβαρότητα είς την

φυσιογνωμίαν της καί διηυθύνθη εί; τό Ταμεΐον, ένθα 
έξηκολούθησε νά άναγινώσκη τόν Φίραρω, ρίπτουσα άπό 
καιρού εί; καιρόν κρυφίως έταστικά βλέμματα έπί τοϋ 
περιπατοΰντο; Αγίου Πέτρου.

Μετά τινα στιγμήν ούτος πλησιάζει πρός τό ούς τής 
Ασπασίας έμ.πιστευτικώς, καί άφοΰ έστρεψε τήν κεφα
λήν δεξιά καί άριστερά διά νά βεβαιωθή οτι δέν ήτο 
κανείς έκεΐ πλησίον, τή λέγει χαμηλή τή φωνή συνεχί- 
ζων τούς συλλογισμούς, οΰς έποίει καθ’ έαυτόνπεριπατών :

—Μά τάς κλείδας μου! δύο τινά ύποθέτω- ό Πανάγαθος 
Γέροντας ή έδωροδοκήθη ύπό τών ομογενών, ή καί επειδή 
έσχάτως τό κουτσοπίνει, δέν ξεύρει τί κάμνει- δέν πάμε 
καλά, Ασπασία !

— Σιώπα ! καί οί τοίχοι έχουν αύτίά’ τον διέκοψ& 
ζωηρώς ή Ασπασία.

(Άκολουθεΐ).

r
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ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΑ.

(·Ί3ι καί ipii. 352.)

Αί γυναίκες είνε ίκανώς ώραΐαι, πολλάκις δέ χναμι- 
μ.νήσκεταί τις δτι εύρίσκεται έν τ·7) πατοίοι της Ελένης' 
όέν πιστεύω δμως νά ύπάρχουν καί Μενέλαοι.

Τά παράθυρα τών οικιών καί ιδία έν τοΐς χωρίοις κο
σμούνται άπό γλάστρας έν παρατάξει φουντωτού και 
εύωδιώντος βασιλικού, δέν είνε δέ σπάνιον νά ίδγς διερ- 
χόμενος άτραπον τινα, εις στενόν παράθυρον, ώς έν ά- 
γροίκω πλαισίω εικόνα χαρίεσσαν, ραδινόν πρόσωπόν 
δροσεράς χωρικές κύπτον πρός τόν βασιλικόν ούτινος 
ροφΖ τό άρωμα, ένώ τόν ποτίζει ψιθυρίζουσα :

Βασιλικέ πλατύφυλλε, μέ τά δροσάτα φύλλα.

Άλλ' είνε περίεργον πώς εις τόσον δημοκρατικόν τό
πον άγαποΰν πολύ τούς . . .βασιλικούς.

Έάν τις τών μελλουσών γενεών ίδη διασχιζομένην 
ύπό σιδηροδρόμων την Ελλάδα, ίσως ιδγ καί την Σπάρ
την μεγάλην πάλιν καί έπαναλαμβάνουσαν, έπί καλώ 
δμως, τήν άρχαίαν άμιλλαν πρός τήν άλλην βασιλίδα 
τών έλληνικών πόλεως, τάς ’Αθήνας.

Miclielet.
———---------

ΚΑΡΑΜΕΛΑΙΣ.

Έν ςενοδοχείω :
Λούκουλλός τις καθήμενος μόνος είς τράπεζαν παρα

σκευάζεται νά καταβροχθίσγ γυμνόσαρκα στρείδια.
Είς άλλην τράπεζαν καθήμενος άλλος λέγει είς τόν 

γείτονά του, δεικνύων τόν στρειδοφάγον :
— Κρίμα ! θά πεθάνγ ό καϋμένος.
— Πώς ; Γιατί;
— Δέν βλέπεις ; Κάθεται σέ τραπέζι πού είναι δε» 

κατρεΐς.
— Έγώ δέν βλέπω παρά ένα.
— Έ, καί τά δώδεκα στρείδια πού τρώγει, πόσοι γί

νονται ;

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΟΪ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΕΞΕΛΟΘΗΣίΝ

ΣΤΟΧΕΪΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΥΘΥΤΡΑΜΜΟΪ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΓΪΜΝΑΣΙΩΝ

ύπο ΑΝΑΡΕΟΡ ΪΠΑΗΑΡΗ
’Έκοοσις β'. βεβελτιωμένη καί έπηυξημένη. 8ον. σελ. 7G. Τιμ. δρ. ν. 1.65 (παλ. 1.85).

ΚΟΡΝΗΛΙΟΤ ΝΕΠΩΤΟΣ ΒΙΟΙ Cornelii Nepotis Vitae excellentium imperatorum έκδοθέντες ΰπό Σ. Κ. Σχκελ- 
λαροπούλου μετά πολλών διορθώσεων. 16ον σελ. 8. Τιμάται λεπτών 40.

ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΑ

ΤΩλ Δ\Σ ΙΙΜΟΤΕΡΩΧ
ΤΒΣ

ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΕΓΓΥΗ ΣΙΣ

ΕΞΛΕΓΗ2

ΤΙΜΑΙ

AIAS

2Ϊ’..ΦΕΡΟΥΣΑΙ

Σπανιότατα διαπράττεται δολοφονία. Άπαγωγαί 
δμως καί καυγάδες συχνότατα, θεωρούμενα ώς ένόειξις 
παληκαρισμού, διότι διετηρήθησαν παρά τοΐς κατοίκοις 
άρήϊά τινα ένστικτα, ώς άμυδρά τών προγόνων άνάμνη- 
σις.

Ή βομβυκοτροφία θεραπεύεται έζόχως. Ύπάρχουσιν 
έν Σπάρτη τρία μεταξουργεία, άφ’ ών πολλαϊ έργάτιδες 
•πορίζονται τον έπιούσιον. Κατά δέ τήν άνοιξιν, καθ’ ήν 
συνήθως έκτρέφονται οί μεταξοσκώληκες, σχεδόν είς πά- 
χταν οικίαν δύναταί τις νά ευργ έκτρεφομένους τοιούτους. 
Έντεΰθεν δέ ό τόπος ήθελεν έχει πολλάς ώφελείας, άν 

-έπήρχετο άρωγή τις καϊ παρά τής κυβερνήσεως* άλλ’ 
•αΰτη άπέστειλέ ποτέ μέν τόν κ. Άποστολόπουλον, ού- 
-τος δέ, άγνοώ πώς, κατόρθωσεν ώστε νά έπικρατήση ή 
•άδέα οτι ή τό έτος έκεΐνο έπισυμβάσα άποτυχία τής 
ιβαμβακοτροφίας ώφείλετο είς τό γιατρό τών κουκουλιών, 
•ώς τόν άπεκάλεσαν έκεΐ.

Άντί θεάτρου ψυχαγωγεί τούς Σπαρτιάτας ό έλλην 
Polichinelle Φασουλής, άντί δέ μουσικής άπό καφενείων 
καί ταβερνείων ένωτίζονται τόν ήχον βιολιού ή λαούτου, 
έν δέ ταΐς πανηγύρεσι καραμούζας καϊ νταουλιού βαρυ- 
κροτουντων αμανέ ή συρτό, πρός δν ρυθμίζουσι τό βήιιά 
•των οί έϋκνήμιδες πανηγυριώται.

Βρέχει.
Ενα καί μόνον έλεεινόν άμαξάκι μέ ένα ψοφοάλογο 

έμεινεν είς τήν Πλατείαν.
— Πόσο γίά νά μέ πΖς ’στά Πατησιό ;
— Δύο τάλληρα.
— Δέν σέ ρωτώ, άδελφέ, τήν τιμήν -.ού άλογου σο· 
Καί φεύγει.

Σκηνή οικογενειακή.
— ’Ελένη μου, σέ ηυρα έναν άνδρα, όπως τόν ήθελα.
-— Είναι ώμορφος μητέρα ;
— Οΰ πολύ καλός.
— Ξανθός ;
— ΤΩ ! όχι.
— Μελαχροινός ;
— Ούτε.'
— Έ, μά τί χρώμα έχουνε τά μαλλιά του ;
— Τά μαλλιά του είπες, κόρη μου ;
— Ναϊ, καλέ μαμά.
— ”Α . . . Δέν έχει μαλλιά.

Νά καϊ ένας νόστιμος τρόπος άγρας συνδρομητών. 
Είναι ρεκλάμα αμερικανικής έφημερίδος έχουσα ως

έξής :

Άπό Σπάρτης είς Γύθειον, άπέχον 9 ώρας, ύπάρχει 
αμαξωτή όδός, μόλις δέ τόρα κατασκευάζεται ή μέχρι 
Τριπόλεως.

«Ή Διεύθυνσις τής Έφημερίδος συνεβλήθη μέ πολλάς
Ιουσίας κληρονόμους, δεσποινίδας καϊ χήρας, ύποχρεω- 
ίσας δλας νά μή δώσουν τήν χεΐρά των είμή είς έτη- 
ους συνδρομητής τής έφημερίδος μας.»
Τί τύχην θά έκαμνε εδώ μία τοιαύτη έφημερίς είς 

qv χώραν ήτις διψά ΰδωρ καί προίκα !
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΧΑΡΛΛ4ΜΠ0ΥΣ ΣΤΕΚΟΥ. 
e I , Όδός ΈρμοΟ, 6 I

XEJMEPIMl ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
Έκομίσθησχν διά τήν ήδη άρ

χομένην χειμερινήν περίοδον ές Αγ 
γλίας καί Γαλλίας τά εξής :

’Τποκάμιαα άνδρών, λινά καί 
βαμβακερά, άρίστη; ποιότητος.

«5»ακόλ, μανικέτία, ράβδοι καί 
μανδήλια λινά καί βαμβακερά.

Όμπρέλαι μεταξωταί] καί|μάλ- 
λιναι.

Έπανοφώρια έκ καουχσαΰ διά
τήν βροχήν, άοίστης άγγλικής κατα
σκευής. Στερεώτατα. Έφθηνότατα.

Έπχνοφώρια καί ολόκληροι εν- 
δυμασίαι παίδων έκ κασμιριού.

Ιάλινοσκβπάσμαχ» μάλλινα πρώ
της τάξεως.

ΥΕΛΟΠΩΛΕΐΟΝ

Γ· ΔΕΡΒΕΝΑΓΑ
μετεκομίσθη έπί τής Όδοΰ Έρμοδ, 
δπου άλλοτε τόΧαρτοπωλεΐον πά\χη 
καί Κοδζια, καί πλησίον τού Βι
βλιοπωλείου ΙΑ£λμπ<ργ.

•Κξωραισθη διά τών ώοχιοτέρων 
αντικειμένων τών εργοστασίων τής 
Γερμανίας.

Τά πλέον σκερτσόζα βάζα,, 
άγγεΐα, κομψοτεχνήματα.

Λάμπαι μεγάλη ποικιλίας καί- 
καλλονής.

"Ολχ τά επιτραπέζια σκεύη, τά 
νεώτερα καί τά καλλίτερα.

Χίλια πράγματα πρός διακόσμη- 
σιν αιθουσών.

Etvxt άληθής μπομπονιέρα τό ύε
λοπωλεΐον τού κ. Δερβέναγα.

ΐέαλύμμχχα τραπεζών νεώτατα 
έκ κασμιρίου, μέ ωραίους χρωματι
σμούς, διαφόρων τιμών.

«Ι»λανέλλαε καί έσώβρακα μάλ
λινα.

Καί δεάφορα άλλα εί'δη χοη- 
σιμώτατα είς τόν βίον. Οί προσερχό- 
μενοι θΐλουσιν εΰχαριστηθή έκ τε τής 
ποικιλίας, τής ποιότητος καί τών μέ
τριων τιμών.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΑΟΠΟΙΙΙΣΙΣ

πεληψέα, απασμ-οΐ, 
εκλαμψία καί νεο- 
ρώσεες θεραπεύ
ονται ριζικώς διά

τής μεθόδου μου.
’Αμοιβή δίδοται μόνον μετά τήν 

έπιτυχίαν.
Τρόπος θεραπείας δι’ αλληλογρα

φίας.
Pkof. Ch. Albert

29, Aceuue de AYagron, 29. Paris
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Ενοποιεί τήν εκλεκτήν πελατείαν του τό άρχαΐον

ΡαΠΤΙΚΟΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤίίΝ ΑΔΕΑΦΜΛΙ ΜΙ1ΟΓΔΑΝ«Ν

δτι άνανεωΟέν μετεκομίσθη επί τή; OJoC ΦωχΙωνος, 
δοχείων Βαρνάβα καί 'Επτακι/σκυ καί r.v.av. τήν έ' 
νεόδμητον οικίαν Μαυρουδή.

ίλησίον τών Εενο- 
τής δδοΰ Έρμοΰ

'Ο κ. Μπόγδανος ώ; κόπτης είναι γνως·ό; εί; τού; διλεττάντηδες τοΰ ιμα
τισμού.— Ή ^απτική εργασία είναι πρώτη; ποιότητος.—Οί Αδελφοί 
Μπόγδανο'. έδέχθησαν τάς ύπό τοΰ συλλόγου τών 'Ραπτοερχατών προ- 
ταθείσαι τιμά;. — Ό ένδυόμενο; παρά τοϊ; αδελφοί; Μπογδάνοι; δέν 
ξαναπηγαίνει άλλου.

Εντέλεια—Γοϋστο — Χυγκατχδχτιζχέ τιμ>α£.
ΣϋΜ, Νά μη νίνεχαι κχαμίχ σύγχυτις μ&ΐχξί> ζοΟ Καταστήματος, και τοΰ ν$ωστΐ I* Ναυ- 
πλίου ΙλΟόντο; λ. Μτογδάν&υ τοΰ σ-jvs cxtpuO*/το; εις τδ Κατάστημα Ίχσ*μίοου.

! ! "Ηνοιξε Προ^τοφανές όιά τάς Αθήνας ! I
CIFE-RESTADRAKT Β’ EUROPE

Έπί τής Πλατείας του Συντάγματος
ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΘΥΝΣΝ

Σ. ΔΟΜΠΡΟΓΙΑΜ ΚΑΙ Γ. ΤΣΛΜΙΧΑ.

a
" QiKOnflliA

ΑΜΠΛΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ|
ΕΓΘΗΛΊΑ

Αευκοσ οίνου φιάλη λεπτ. βθ. 
Μελανό; οί'νου φιάλη λβπ. GO.

(Κεντρικά β<αιαατήμ.ατα καί 
υποκαταστήματα έν Άβή- 

νχι; και ΠειραιαΤ).

I KAI ΝΥΚΤΟΣ
Είς ο'ιαν δήποτε ώραν άπό τής μιάς εως τής άλλης πρωίας θά εύρίσκγ,ς 

εις τό ϋαφενείον—Ξενοδοχείων τή; Ευρώπη; Ζωμόν, Μακαρού- 
νια, καί Μπιφτέκι τή; ώρα;.

XAPTOSSAEIOH

ΠΑΛ11! KA! RUTZIi
'Οδό; ΊΕριχοώ,

μεταξύ τών εμπορικών 
Τ'aGa-la, χαί Κυχοροχού.Ιου.

Όλα τά είδη τής γραφική; ύλη;.— 
Επισκεπτήρια χαλκογραφημένα καί 
τής στιγμή;.—Σφραγίδες καί Επι
κεφαλίδες, χοωματισμέναι καί μή, 
άπλαΐ καί φαντασιώδεις.—Ή μόνη 
αποθήκη τών εμπορικών κατάστι
χων τοΰ Διεθνούς Καταστήματος 
Edier καί Crische τοΰ Άνοβέρου.—· 
Ή μόνη αποθήκη τοΰ περίφημου σι- 
γαροχάρτου ΖΟΒ.—Πρός δέ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΦΛΚΕΑΛΟΠΟΙΒΙΟΝ

ΑΡΤΕΜΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Κ Λ I

Ζύθος όλων τών μερών.—Καφές Ευρωπαϊκός καί Τουρκικός—Έφημερί- ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΠΟΥΛΟΥ 
δες τής Ευρώπης αί κυριώτεραι.

Ό κατάλογος τοΰ γεύματος καί τοΰ προγεύματος—«λήν τών δι’ ύλης 
τη; νυκτός μπιφτεκιού, ζωμού καί μακαρονίων μέ τυρόν Παρμεζάν—θά 
ήναι πλουσιότατος.

Αΐ'βουσχ εΰρεΐα.—<Ι»ωτοχυσ£α.—5£ήπος.—Διακόσμησε; 
παρισινή — Κέφι.—Χ,ουζούρι,—’Αποθέωσε; J 

ΗΝΟ1ΞΕΝ! ΗΝΟΙΞΕΝ!

ΓΠΜ Ε|? & I

(Έπί της Όάοΰ Έρμου, απέναντι rov 
Υπουργείου τών Έχχ.Ιησιαστιχων)

ΟΑΑ Τ\ ΕΜΠΟΡΕ1\ΜΑΤΑ, ΔΓ ANAPAS 
ΚΑΙ ΓΓΝΑΙΚΑΣ, ΕΚ ΠΑΡΙΣΙΩΝ.

ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΤΙΚΑΣ

J

ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΑΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΙΟ ΤΙΙΛί ΟΙΚΙΑΝ TOV ΙΑΤΡΟΓ ΛΓΤΪΙΚΑ


