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ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Δημοσιεύομεν καί ήμεΐς τό πρόγραμμα τής· άντιπολι- 
τεύσεως περιστρεφόμενου κυρίως εις τά έξή; τέσσαρα.

— Εξακολούθησες μετ’ έπιτάσεως τής αναγκαστι
κής κυκλοφορίας.

— Ίσοζύγεον* τοΰ προϋπολογισμού, ώστε νά έπέρ- 
χεται ίση διανομή τών προσόδων του μεταξύ τοϋ κρά
τους καί τοϋ κόμματος.

— Λ όσες τοϋ αγροτικού ζητήματος μετά διανομής 
γαιών είς τού; γί.Ιους.

— ’^ΡγανεσμΛς .-ταρα.έυπκός χαί χροβιΰιιστιχύς 
των στρατιωτικών καί ναντιχωχ δυ>·όμιω>·.

Αύτά είναι τά ουσιωδέστερα σημεία τού προγράμμα
τος τής άντιπολιτεύσεως.

’Ιδού καϊ τά μή ουσιώδη :
— Άπόδοσις τοϋ Ζούρκα είς τοϋ Κίγκ μετά νέας 

δραπετεύσεως πρός όφελος τού κουμουνδουρικοϋ κόμμα
τος.

— Άπόδοσις τών τού Μάνδζα τώ Μάνδζα μετά σοε- 
τερισμού τής ιιαί'ύί.άχαζ ύπερ υπουργού τοϋ κόμματος.

Καϊ κάτι ά'λλα.

I Κατά τάς γιγνομένας ύπό τού Τη.Ιβγράφου αποκαλύ
ψεις τρεϊ; ταχυδακτυλουργοί διαφιλονεικοϋσι τό γέρας

, της άποδράσεως τού Ζούρκα’ δ ύπενωμοτάρχης Ήλιοϋ, 
ό βουλευτής Δραγούμης καί ό πρώην Είσαγγελεύς κ. 
Δουκάκης.

Ό τελευταίος διατείνεται ότι τόν έχει κρύψει εϊς την 
σέλλα τοϋ πανταλονιού του, φέροντος συνήθως πλατέα 
βρακΛά.

. Ο πρωτελευταΐος οτι τόν έστέγασεν έντός τού ύψη-
λού πίλου του.

Ό δέ ύπενωμοτάρχης οτι τόν έχωσεν έντός τής θήκης 
τής σπάθης του.

Τώρα διά νά εύρεθή ή άλήθεια,.ζητείται νά συλληφθή

ίί

ό Ζούρκας, διά νά δούμε σέ ποιά άπ’ τά τρία χωοεϊ.
Άλλά τά μεγαλείτερόν ταχυδακτυλουργικόν θαύμα θά 

είναι βεβαίως τό τού ύπενωμοτάρχου.

Τό ΛΙή 'Χ.άνισσεε, σύμφωνα μέ τ’ όνομά του, έσωσε 
μιαν ύπαρξιν, χάρις είς τόν νέον Εισαγγελέα Κ. Καρύ
δαν. Έπισκεφθεϊς τάς φυλακάς Κύχ.Ιη, απέλυσε τόν μι
κρόν παΐδα Κωνστ. Τζάθαν, ύπέρ ού εί'χομεν γράψει. 
Έπεθυμοϋμεν όμως πληρεοτέραν τήν έκπλήρωσιν τού 
καθήκοντος’ έπεθυμοϋμεν νά έγίνετο δρακόντιος άνάκρι- 
σις έπί τών καταθέσεων τοϋ παιδιού περί τών βασάνων 
όσας ύπέστη έν τινι άστυνομικώ τμήμ.ατι. Τά κακουργή
ματα αΰτά πρέπει νά παρέρχωνται απαρατήρητα ; Δέν 
θά ύπάρξη είς είσαγγελεύς τού καθήκοντος διά νά άνα
λάβη αύτός τήν άντιπροσώπευσιν τοϋ Συντάγματος ; 
Καί έν άνάγκη νά πεταξη τήν θέσιν του είς τά μούτρα 
τής έξουσίας, ήτις θά τού έπέβαλλεν άτιμον κλείσιμο* 
ματιών εί; τά τελούμενα αίσχη ;

Καί §ν άλλο Ό κ. Καρ-δας θά άπαλλάξη ώς έμάθο
μεν καί τόν ταλαίπωρον έκεϊνον τρελλόν, έπϊ τών μελών 
και τής κεφαλής τοϋ όποιου ξϊσπάν.υν όλοι οί φυλακι
σμένοι τοϋ Κόκλα. Άς άποδώση τόν δυστυχή αύτόν ηλί
θιον είς τήν άγαπημένην του yu ρη-Πχαχ !

Τί είρωνία ! Τά παιδίον έφ’ ού έκαμε τήν φοβεράν 
τής Τρίτης έγχείρησιν ό κ. Άρεταϊος είς τό άμφιθέατρον 
τοϋ Δημοτικού Νοσοκομείου, καί περί ής έγράφομεν καί 
ήμεΐς, άπέθανε μετά μίαν ώραν.

Φαίνεται ότι ή πλειοψηφία τών ’Ελλανοδικών τών δύο 
σχεδιαγραμμάτων τοϋ Νέου Θεάτρου γιραρίζίΐ. Ούχ’ ήτ
τον πληροφορούμεθα ότι άν έγκριθή τό σχέδιον τού Γάλ-
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λου άρχιτέκτονος, θά τώ έπιβληθή έπΐ προσόψεως 
νά έμβαλώση ελληνικόν ρυθμόν. Το εσωτερικόν ομω; θά 
μείνη άνέπαφον. Οί κύριοι Έλλανοδίκαι εφαρμόζουν εί; 
τό σχέδιον τοΰ κ. Γιράρ τό αντίθετον τοΰ δ,τι έφαρμό- 
ζουν οί ίδιοι εις εαυτούς. "Εσωθεν Έλληνες καί έξωθεν 
Φράγκοι, άφοΰ δέν είναι ούτε φουστανελλάδες, ούτε 
χλαμυδοφόροι. Τό Οέατρον άπ' έναντιας θά είναι έζωθεν 
ελληνικόν καί έσωθεν φράγκικον !

Περιφέρεται ελεύθερος άνεβοκατα βαίνων διά τοΰ σι
δηροδρόμου, ό διευθυντής τοΰ Νοσοκομείου Κανθάρου κ 
Μαυρογένης, διότι λέγει έδωκε τήν παραίτησίν του ή 
διότι αγοράζει κλίνας διά τούς εύλογιώντας, καί διότι 
θά τοΰ δώση βοηθόν ή Κυβέρνησις. Ολα αυτά άν καί 
ασυμβίβαστα είναι καλά, ούχ’ ήττον είναι άπαισία ή 
θέα καί άπαισιωτέρα ή πρόσψαυσις τοΰ ανθρώπου αύ- 
τοΰ. Έπί τέλους εΰρίσκεται είς διηνεκή συγκοινωνίαν μέ 
τούς εΰλογιώντας καί ό καθείς δέν θέλει νά τόν έχη ς’ 
τό πλάι του, τώρα ποΰ είναι ή επιδημία είς τήν φωτιά 
της. Αύτά ποΰ λέγει δτι βάζει ένα φόρεμα άπό χαου 
τσονχ καί έτσι πλησιάζει τούς άσθενεϊς, τόν καθιστούν 
άποτροπαιότερον. Διά τοΰτο προτείνομεν νά τόν άπο
στείλουν άμ.έσως είς τον Kdrfiapor καουτσοδέσμιον.

Καθ δλον δέ αύτό τό διάστημα οί άσθενεϊς τοΰ Καν
θάρου, μένουν μέ τούς νοσοκόμους. Αύτό γίνεται κατό
πιν τών μέτρων,τά όποια έλαβεν ή διορισθεϊσα Επιτροπή 
πρός ββλτίωσιν τοΰ Κανθαροτάφου !

Οπου καμμία έξοχή ραδινή, οπού κάνεις περίπατος 
εξοχικός, δ’που οί δροσεροί ’Αμπελόκηποι έκεϊ θά στήσουν
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ΑΤίθ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνέ/ειχ ΐδε προηγούχενον άριθ 356)

Ή Κασσιανή άπό άντικρύ είς μάτην έτεινε τό ούς, άλ. 
λά μή δυνηθεΐσα νά άκούση τι περιωρίσθη νά βήξη δίς 
προσποιητώς, καί έπανέλαβε τήν άνάγνωσιν τής έφημερί- 
δος· ό δέ άγιος Πέτρος ταχέως άποσυρθείς άπό τής 
’Ασπασίας διηυθύνθη πρός ίν παράθυρον σείων τήν κεφα
λήν άπελ.πιστικώς, καί έθεάτο τούς καταβρέχοντας έκεί
νην τήν ώραν τάς οδούς άνθρώπους, οΐτινες ήσαν όλοι οί 
πρώην δήμαρχοι ’Αθηνών, ύπ’ αύτόν τόν δρον μόνον δε
κτοί γενόμενοι έν τώ Παραδείσω’ έκ στενοχώριας δέ έσφύ- 
ριξε τό βάλς τοΰ βοκακκ/συ,πλ.ήττων συγχρόνως διά τών 
δακτύλων του έπί τοΰ παραθύρου- τό ώρολόγιον σημαίνει 
αίφνης 1 καί */? ώραν.

— Περίεργον ! άναφωνεϊ ό άγιος Πέτρος· ό Σωκράτη

τό Φρενοκομεΐον, δπου τό γραφικόν Γουδή έκεϊ θά έγεί— 
ρουν τά Εΰλογοκομεϊον. Τέλος πάντων περιμένομεν νά 
ένσκήψη Πανώλης, διά νά στηθή Πανωλοκομεΐον εν τή 
Π.Ιατιία Συντάγματος.

Πόσον είμεθα χαρισιάνοι είς δλα ! Όμιλοΰμεν τήν 
γλώσσάν των, φοροΰμεν τά καπέλλα των, παίζομεν τήν 
μουσικήν των, καί πίνομεν τά κρασιά των ! Ή όμοιό- 
της όμως δέν περιορίζεται έδώ. Δέν έχομεν κοινήν μό
νον τήν επιδημίαν τοΰ συρμοΰ, άλλ’ έχομεν κοινόν καί 
τόν συρμόν τής επιδημίας. Κοιλιακόν τύφον αυτοί, κοι
λιακόν τύφον ημείς. Ευλογίαν αυτοί, Ευλογίαν ήμεϊς. 
Διφθερϊτις καί έκεΐ καί έδώ. Κατά τοΰτο μόνον παρηλ- 
λάξαμεν. Εκείνοι είχαν πρώτα τήν ευλογίαν καί έπει
τα τόν τυφοειδή, ένώ ημείς, ώς ολίγον Άνατολΐται, 
πρώτα τόν Κύριον καί έπειτα τήν Κυρίαν. Καί άπό 
βρώμα : Αί Άθήναι είναι ΙΙαρίσιοι ! Οί ΙΙαρίσιοι είναι 
Άθήναι. Χωρίς καλαμπούρια, είς αύτό τά κεφαλαίου 
μπορεί νά έκλάβη τις τόν Ραμπαγδ,ν διά Σαριΰαρή, τό 
Σπριβαρή διά 'Ραμχαγ&ν. Οι σατυρικοί δημοσιογράφοι 
τών Παρισίων βγάζουν τάς αΰτάς φωνάς μέ τά; αΰτάς 
γυμνά; λέξεις καί οί ’Αθηναίοι συνάδελφοί των, είς 
μερικά μόνον τους πεονοΰμεν, καθώς νέοι προσήλυτοι γί
νονται φανατικώτεροι τών παλαιών. Τά ξηραντήρια τά 
έχουν εκείνοι πέριξ τών Παρισίων, ημείς τά έχομεν έν
τός τών Αθηνών. Τά στόμια τών υπονόμων των καί έκεΐ 
καί έδώ είναι γιγαντώδη χείλη άποπνέοντα μόλυσμα, ό 
δέ ποταμός των, ό ώραΐός των Σηκουάνας, ώνομάσθη 
Καμβράνΐας. Τά ουρητήρια καί έκεΐ καί έδώ φυσητήρες 
δυσωδίας. Παρισινοί δέ καί ’Αθηναίοι συνικετεύουν δι* 
ολίγον . . . χλώριον ! Πώς σάς φαίνεται αυτός ό παρι- 
σινισμός τών Αθηνών, ό άθηναϊσμ.ός τών Παρισίων. Βε
βαίως . . . κολακεύεσθε ! Σάς άναβαίνει είς τά χείλη η

παρά τήν συνήθειάν του, άκόμη δέν φαίνεται· τί νά 
έγεινε.

Ακριβώς όμως έκείνην τήν στιγμήν είσήρχετο ό Σω
κράτης συνοδευόμενος ύπό τοΰ Άλ.κιβιάδου.

— Χαΐρε, ώ Πέτρε, καί ύμεΐ; ’Ασπασία τε καί Κασ-
σιανη

— Salul Monsieur le Maltre? έχαιρέτησεν επίτηδες 
ούτω ή Ασπασία,ύποκλινομένη καί μειδιώσα φιλαρέσκως.

— Οίσθα, ώ καλή, δτι ούκ οίδα τήν τών βαρβάρων 
φωνήν· όμίλει τήν Έλληνίδα.

— Αί κυρίας, γηραιέ μου φίλε Σώκρατες, έχουν ορεξιν 
νά διασκεδάζουν μέ ήμάς τούς γέροντας, προσέθηκεν έν 
ίλαρότητι ό άγιος Πέτρος. Κάθισε, παρακαλώ, νά κάμ.ω- 
μεν τό τάβλι μ.ας' διότι σήμερον έζαιρετικώς είμαι λίαν 
δύσθυμος- θά παίξωμεν διά δύο παγωτά" τώρα μέ αυτήν 
τήν υπερβολικήν ζέστην, νά σοΰ ’πώ, αξίζει.

Καί οί δύο γηραιοί φίλοι έκάθισαν περιμένοντες τά 
τάβλι, τό όποιον ό Άνδρέας άμέσως έφερε καταθέσας 
αύτό μετά πατάγου- τό παιγνίδιον ήρχισε.

Έν τώ μεταξύ ό ’Αλκιβιάδης είχε καθίσει πλησίον τής 
Κασσιανής διατάξα; καί αύτός δύο παγωτά. Ή Ασπα
σία άπό τής άφίξεω; τοΰ Άλκιβιάδου ήτο σκυθρωπή, καί 
έλαβε τήν αύστηράν φυσιογνωμίαν τής πατρόνας, ύπό 
τήν οποίαν διεφαίνετο ή ζηλοτυπία διά τήν πρός τήν 
Κασσιανήν οικειότητά του, δι’ ήν καί είχον ψυχρανθ-ϊΐ 
ολίγον αί σχέσεις τωνί

κοινή φράσις : Γίνεται καί είς τούς ΙΙαρισίους. Δυστυχώς 
ή όμοιότης σταματά . . . είς τά κακά τών Παρισίων. 
Συγχωράτε μα; καί ό Θεό; νά σάς συγχωρέση.

Μήν πιστεύετε πολύ πολύ είς τά δελτία Εύλογιών- 
των τή; άστυνομίας. ’Αναγράφοντας πάντοτε ολιγώτε- 
ρα τών πραγματικών κρουσμάτων. Όταν μίαν ήμέραν 
συμβαίνουν είκοσι, τό άστυνομικόν δελτίον βάζει δώδεκα, 
κ’ έχει οκτώ τά κρατούμενα- τήν έπαύριον άν τά πραγ
ματικά είναι όκτώ, παίρνει άπό τά κρατούμενα τέσσαρα 
καί τά κάμνει πάλιν δώδεκα’ άλλ’ άν δέν είναι όλιγώ- 
τερα, τότε τά κρατούμενα δέν τ' άπολύει, διά νά τά. 
βάλη ίσως όταν δέν θά έχωμεν κανέν κροΰσμα.

Οσους ιατρούς ήρωτήσαμεν περί τής δαμαλίδας, μάς 
είπον δτι δέν ύπάρχει δαμαλίς γνησία έν Έλλάδι. Όσους 
φίλους ήρωτήσαμεν, μάς είπον δτι ούδενός τό μπόλι 
επ’ασε. Γνωρίζομεν έ'να φοβιτσάρη φίλον μας δικαστι
κόν,δστις έμβολιάσθη μέχρι τοϋδε όκτώ φοράς ό άθεόφο- 
βος χωρίς νά έμβολιασθή. Περί τής πωλουμένης δαμα- 
λίδος έντός φαρμακείου ύπάρχει πεποίθησις δτι είναι νό
θος' περί δέ τής δαμαλίδο; ποΰ κ. Άλμπέοτη, επειδή1 
προέρχεται έξ άναδαμαλισμοΰ δτι έχει τά χρόνια του, 
καί επομένως . . . δέν πιάνει ! Τί πρότυπον βασίλειον,
νά μήν μποροΰμεν νά πολεμήσωμεν τήν κατηραμένην 
επιδημίαν ούτε διά τοΰ μόνου προληπτικού της.

Καταργοΰμεν τόν δρον : ϊρβο.Ιιασμί.ς καί είσάγομ,εν 
αντ αυτού : άττό.-ιιιραν ΐυβο.Ιιασμοϊι.

Μία ιδέα ! Τόσα ταξειδια έκαμεν ό Βασιλεύς’ κανένα 
δώρο δέν μάς έκαμε ποτέ δέν είδαμε, ποΰ λέγει ό λό-

— Πέντε σύν δύο ! άναφωνεϊ ό Σωκοάτης.
— Όχι δά .' παρατηρεί ό αντίπαλός του' δέν είνε 

ούτε πέντε, ούτε έξ· δέν στέκει καλά ό κύβος· ρίψε τα 
πάλιν.

— Εύφημε·, ώ Πέτρε ! ούχ’ όρά; ; ή θέλεις άδικεΐν ; 
ού γάρ δίκαιον τό άδικον· τό δέ άδικον ού δικαίου άν- 
δρός· ουκ ορθόν τό δίκαιον μή όμολογήσαι.

— Σε παρακαλώ έν πρώτοι; νά όμιλ.ή; τήν νέαν έλ- 
ληνικήν, τήν οποίαν έμαθες αρκετά καλά, καί νά άφή- 
σγς τήν συνήθη λογικήν σου" αύτό είνε τάβλι καί έχει 
κανόνας- δέχεσαι νά μάς λύση τήν διαφοράν ή ’Ασπασία;

Ό Σωκράτης παρεδέχθη.
Ό 'Αλκιβιάδης καί ή Κασσιανή έπνιγον τούς γέλω

τά; των, άκούοντες τήν φιλονεικίαν.
— Κύτταξε, λέγει ή Κασσιανή δίδουσα μυτιάν είς 

τόν ’Αλκιβιάδη-/, πώς κάμνουν οί γέροι διά ένα φράγκον! 
ίδέ τήν συγκίνησιν τής φιλαργυρία; των έπί τοΰ προσώ
που των αα!μά ...........

— Ό/.’· δά ! καΰμένη καί σύ ! Ό Σωκράτης δέν τό 
κάμνει άπό φιλαργυρίαν, άλλά θέλει νά. ύποστηρίζη, το 
δίκαιον αύτή είνε ή μονομανία του, διά την όποιαν καί 
τόν έτρατάρισαν οί συμ.πατριώταί μου τό κώνΐιον. Εινε 
ικανός όχι μόνον είς τό τάβλι νά άναπτύζη ολην την 
φιλοσοφίαν του περί δικαίου, άλλά άκόμη νά συζητή 
ένα μήνα περί τοΰ αν είνε δίκαιον καί άγαθόν νά σέ φι
λήσω ....

γος. άπό τό χέρι του ούτε ένα φύλλο πράσινο, ένώ 
ν,μείς τοΰ δώσαμε Τατό'ι, οικόπεδα στόν Πειραιά, δέν 
τοΰ παίρνουμε τελώνιο, δέν μάς πληρώνει τό νερό τοΰ 
δήμου, τοΰ δίδομε σ' δλα μέσα κ' ένάμιση εκατομμύ
ριο. Δέν μάς φέρνει τούλάχ ιστόν τώρα γνησίαν δαμα
λίδα, νά. μάς κάμ,η όλους πιστά του δαμάλια ; Άν θέλη 

t πάλιν, άλλως θά. χάση τούς υπηκόους του !

Άν ξεύρετε τόν μέγαν άνδρα άπό τόν όποϊον έξαοτώ- 
μεθα αύτήν τήν στιγμήν, καθόσον άφορά τήν ζωήν 
μας ; Ποΰ νά τόν ξεύρετε ; 'Ονομάζεται κύριος Σταϊκό- 
πουλος, Τμ.ηματάοχης τής Δημοσίου 'Υγείας έν τώ ύπ- 
ουργείω τών ’Εσωτερικών. "Αν θέλη ό κ. Στα'ίκόπουλος 
νά φέρη δαμαλίδα, καλά" άν δέν θεί ει, πεθαίνομεν δλοι 
τής ευλογιάς" είς τό τμήμά του είνε άρχων δ κ. Σταϊκό- 
πουλος.

Καί έκεϊνο τό άληθώς μαγκούφικο Ίατροσυνέδριον ; 
Δέν μπορούσε κατ’ έτος νά μπολιάζη, δύο μοσχαράκία καί 
νά έχομε πάντοτε φρέσκίαν δαμαλίτιδα ; Δέν εννοεί ό'τι 
κατά τό πλεΐστον είμεθα καί ήμεϊς Αλγερΐνοι, δυστρο- 
ποΰντες νά έμβολιαζώμεθα αύθορμάτως, καί ό’τι αύταί 
αί έπιδημίαι τής εύλογίάς είναι πολύ φυσικαί ; Πρέπει 
λοιπόν νά έχωμ.εν ιγιάριίαν δαμα"' τιδος. Θέλετε νά 
μάθετε καί τά όνόματά των ; Τά ,.ιγαλείτερα άφ’ δ',τι 
μπορεί νά γίνη ! Όρφανίδης ! Άρεταϊος ! Χαδζή Μιχά- 
λης ! Βουσάκης ! Κρίνος ! Τασούλης Τής θεραπείας τοΰ 
τελευταίου φαίνονται έχοντες όλοι ανάγκην.

Ξεύρετε τί ομοιάζει ή πρωτεύουσα μας ; Οίκον τρα
πεζιτικόν, πτωχεύσαντκ καί έρημον. Ό νέος ιδιοκτήτης

I Συγχρόνως δ’ έφαρμόζει ταχέως έν καλόν φίλημα είς 
τόν παχύν καί ώραΐον λαιμόν τής . ασσιανής κάτωθεν 
τής σιαγόνος.

— Farceur'? είπε γελώσα αύτη καί δράττουσα τήν 
κόμην του ΐνα τον άπομακρύνη.

Ή Ασπασία κατ' έκείνην τήν στι ήν ώς πραγματο- 
γνώμων καί δικαστής τής διαφοράς τών δύο παιζόντων, 
μέ τά ./οριιω είς τούς οφθαλμούς κκι μέ ύφος σοβαρόν 
παρετήρε·. τόν κύβον καί μετ’ όλίγην σκέψιν άπεφάνθη 

ί ύπέρ τοΰ άγιου Πέτρου.
I Ό Σωκράτη; τά ρίπτει πάλιν, ά- η φέρει γκέλαν μέ 
έν δέ διπλοΰν έξ ό άγιο; Πέτρος κα λ ι έν μάρς καί κερ
δίζει τό παιγνίδιον κλείσας άμέσως τό τάβλι, καγχά
ζω-/ δέ καί πλήρης χαράς καί σείων ελαφρώς τήν γε- 
νει άδχ τοΰ Σωκράτους, έχασες .' έχασες ! λέγε·.· άς φά- 
γωμεν τώρα είς υγείαν σου τό παγωτόν. ”Ω ! καί τί ώ
ραΐον ποΰ είνε ! τί λέγεις ώ Σώκρατες, δεν ομοιάζει τό 
κώνειον ! έ έ ! άν σοΰ εμεινεν ολίγη π-.κράδα είς τό στόμα 
άκόμη, σέ βεβαιώ μέ αύτό τό παγωτ . θά. έξαλειφθή.

Ό Σωκράτης έν τή ειδική εκείνη στενοχώρια τοΰ νι
κημένου κατέπινε ταχέως τό παγωτόν καί άφοΰ έτε- 
λείωσε : ποΰ είνε εκείνο; ό Άλκιβια ης ! άνέκραξε στρα
φείς ολίγον πρός τά όπίσω- ό Άλκιβ 5ης ήναπτεν έν σι- 
γάρον τής Αβάνας κρατών τήν παχε·. / ώλένην τής Κασ
σιανής, ήτις τώ έτεινε-/ έν σπίρτο».Σωκράτης τώ έκα
μεν §ν νεύμα διά τοΰ οφθαλμού, κα ύιθυρίσας τι είς τό
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«στις τόν ήγόρασε διά νά κατοίκηση, βλέπει μετ’ άπο
ρίας του κομψά πλακίδια μ.' έπιγραφάς : ΤΑΜΕΐΟΝ— 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΑ—ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ—ΛΟΓΙ
ΣΤΙΚΟΝ. Τέτοιαι ξηοαί, ώςκολοκύνθα·. χαί ώς τά κεφά
λια τών ίατροσυνέδρων έπιγραφαί, κατήντησαν αύτά τά 
ονόματα τά όποϊα άκούετε : Τμήμα Δημοσίου υγείας, 
Ίατροσυνέδριον, Έλεγκτικοσυνέδριον κτλ. κτλ.

Είς τό έζής δεν Οά λέγωμεν: Άπεδήμησε πρός Κύριον 
άλλά : έηεάι'ψησε πρός Κύριον.

Είς την αστυνομίαν πρό πολλοΰ κατηγγέλθη ύπό τής 
Δημαρ/ίας δτι διαφόρων οίκων οί απόπατοι εκβάλλουν1 
είς τάς υπονόμους, εναντίον ρητών αστυνομικών διατά
ξεων, έναντίον τών περί Δημοσίας ‘Υγιεινός κανόνων, 
έναντίον έπί τέλους παντός ανθρωπισμού. Ή άστυνομία 
ηθέλησε νά έπιβάλη τόν νόμον της, άλλ’ άμα είδεν δτι 
•ή παράβασις αύτη γίνεται καί ύπό τών οικιών ‘Ρενιέρη, 
Καλλιγά, 'Ρικάκη, έκλινε τήν κεφαλήν πρό τών περιττω
μάτων τών μεγάλων αύτών άνδρών καί ύπεχώρησεν.

Καί ήμεΐς νά νομίζωμεν δτι μόνον μεταφορικώς λέγε
ται περί τής αριστοκρατίας : βρώμα καί δυσωδία !

Έ! φθάνει π;χ· μάςέπίασε ασφυξία. Ό,τι γίνει άς 
γίνη. Εν.Ιογΐα Σταϊκοπούλου καί έλεος Κοσονάκου άς 
έλθη έφ ύμάς.

-----------------------ΟΙΟΙ»---------------

ούς τοΰ άγιου Πέτρου, άπήλθον καί οΐ τρεϊς τής αίθού- τοδύναμον τήν άδειαν νά κατέλθω εί; τήν Γήν υ.ετά του 
σης εις τι παρακείμενον δωμάτιόν. άγαπητοΰ μου Άλκιβιάδου· γνωρίζω ότι ούδείς πλήν τού

Κασσιανής είχε δ» προσηλώσει τό βλέμμα και τείνει τό λύ νχ καταχρασθώ τής εύγνωμοσύνης του ζητών πράγμα,
ους προς τό δωμάτιόν. j τό όποϊον ούδείς τών ένταΰθα διλιονίων θνητών μέχρι

Ο Αλκιβιάδης εγνώριζε προ πολλοΰ τά σχέδια τοΰ'τοΰδε έτόλμησε νά ζητήση· άλλως τε αρκούντως μέ

πρός έπίτευξιν τοΰ σκοποΰ μου.
— Λέγε, φίλε Σωκράτη, λέγε, είπεν ό Πέτρος μετά

-τρυφερά; σοβαρότητος’ έάν έξαρτάται άπό έμέ, μετά με
γίστης εύχαριστήσεως θά σέ συνδράμω είς ό,τι ζητείς. 

— Όχι, δέν έξαρτάται άπό σέ- άλλ’ ούκ ολίγον έκ
τής θέσεώς σου θά συντέλεσης είς τήν έκπλήρωσιν τών 
σ*/εόίων· Ιολ'ι ·% —Ω-—- Λ' Ζ. - . fjv εκπΛηιωσιν τών

!δ,1 * ,,ί„οίί ti ζ.,..ί5ω 4„ί Π«,-Ι™ξ,',£„.’ τ4 ριίπε,. -τι

ΧΕΙΜΩΝΑΣ
Παρασκευή, β ’Οκτωβρίου.

‘Αντί μ.’ άργοπερπάτημα, σάν άλλοτε, χελώνας, 
Πλακώνει έφέτος μ’ άετοΰ φτερούγΐζ ό χειμώνας, 
θέλει μιαν ώρ’ κρχήτερα 'ςτό θρόνο του νά φθάση, 
Δέ θέλει κάποιους φοβερούς τεμπέλιδες νά 'μοιάση. 
θαρρείς πώς ειν’ ό φίλος μας Ούολσλέϋ, καί τρέχει 
Τοϋ φθινοπώρου —Άραμπή νά μάση τά λουριά· 
Προχθές μ.έ τ’ άστραπόβροντα, έδώ κΓ έκεϊ τόν έχει, 
Καί τόν σαρώνει σήμερα μέ τόν τρελλοβορ’ά.

Αλήθεια, τί τρελλοβορ,άς ! όμπρέλλα ν' άντικρύση 
Θέ νά τά βάλη καί μ' αύτή, θά πάη νά τήν τσάκιση 
ΚΓ έχει καί σκέρτσα αύλικοΰ* καπέλλο στό κεφάλι 
Δέν είμπορεΐ νά τ’ άνεχθή, θά τρέξη νά τό βγάλη.
Άπό τήν .τώττα έρχεσαι ; ό Κύριος σ’ αρπάζει 
Τό γράμμ' άπό τό χέρι σου, νά τό διαβάση αύτός·
Ώς καί κουλούρι’ απ’ τό ταψί ’ς τά νέφη τά τινάζει, 

|Καί μέσ’ σέ πόδια ηδονικά γλεντάει στριμ.ωχτός.
★ *

*
Ποιο; ζέρει έφέτος τί ζητεί κι' ήρθε μέ τόση βία !
Μή τάχα πατριωτική τόν έπιασε μανία,

ΙΚαί θέλει νάναι 'ς τής Βουλής τό πρώτο πανηγύρι ; 
Χαρά ’ς αύτούς ποϋ θά δεχθή ’ς τό μέρος των νά γύρη '.

άγαΟότητι καί πζνευσπλζγχνίζ του νζ ζ.ζτκνευση’ εχω 
δμως άνάγκην καί τής συνδρομής σου, διότι έχει μεγά
λην συμπάθειαν είς σέ’ άφοΰ δά καί σοί ένεπιστεύθη τάς 
κλείδας τοΰ Παραδείσου’ έπί τέλους καί δέν είμαι μόνος" 
θά συμπεριλάβω καί τόν Αλκιβιάδη, άπό τοΰ δποίου, ώς 
γνωρίζεις, δέν δύναμαι νά άποχωρισθώ- άλλως τε είμαι 
καί γέρων, καί έχω άνάγκην ένός νέου είς τό μέγα τοΰτο

Άν προτίμ.ήση τ' Αγγλικά Τρικουπικά κολλάρα,
Σά χιόνια θά παγώνουνε καί θά λευκοβολοΰν.
Τοΰ κάκου θά ξεσπά 'ς αύτά τοΰ Κουμουνδούρου ή φάρα, 
θα τήνε τουρτουρίζουνε, θά τήν πετροβολούν.

★ *
*

•ΚΓάν πάλι ό δαίμονας τοΰ ’μπή κι’έτσι μέ φούρια τρεςη 
~"Σ τό κομπολόι τοΰ σεβαστοΰ Άρχιρωμηοΰ νά μπλέξη, 
Κάθε του κόκκος κεραυνός θά γίνη καί φουρτούνα,
Καί τοΰ Τρικούπη βέβαια θά τσακισθή ή μαοΰνα.
Μά δέν πιστεύ’ ό ζωντανός χειμώνας, 'Άγγλος πούρος, 
Μέσα ’ς τό ροΰμι δλόθρεφτος, 'ς τό τσάϊ βουτηχτός, 
Όλος ύγεία καί μπιγτεχ, νά γίνη κουμουνδοΰρος,
Καί μέσ’ τή Βρωμολίμνη του νά μάς χαθή πνιχτός.

*
* *

Αντίκρυ άπ’ τό παράθυρο ποΰ στέκω ακουμπισμένος, 
Γέρικο βλέπω πλάτανο ποΰ σειέτ' εύτυχισμένος,
ΚΓ ό κάθε του πολύφυλλος παλληκαρ ίσιος κλώνο;
Μάς τραγουδάει τό βαρύ τραγοΰδί τοΰ χειμώνος.
Καί μιά βρυσούλα δροσερή ’ς τή ρίζα τ’ άποκάτου 
θαρρείς τόν ίδιο τό σκοπό πιστή άκολουθεΐ,
Ώσάν παιδί π’ αφρόντιστα ή χαρωπή λαλιά του 
Τή μάννα ποΰ μυρολογά κυττά νά μιμηθή.

★ *
♦

Ώ Αθηναίοι, σέ συρτό έλάτε νά πιαστούμε,
Καί τοΰ χειμώνος τό σκοπό μαζή κΓ έμεΐς νά 'ποΰμε.

ραν σπουδαιότητα.
— Πραγματικώς ή ύπόθεσις είνε σπουδαία, λέγει ό 

Άγιο; Πέτρος,θωπεύων τήν γενειάδα του καί συλλογιζό- 
μενος· φοβούμαι μήπως θυμώση ό Παντοδύναμος· μ,ήπως 
το θεώρηση προσβολήν οτι εκλαμβάνει; τό Κράτος του 
ώς όπισθοδρομικόν, διότι προτιμάς νά μεταβής εί; τήν 
Γήν διά νά αύξησης τάς γνώσεις σου’ έπί τέλους άς ρι- 
ψοκινδυνεύσωμεν· είνε ή πρώτη φορά, καθ’ ήν θά τόν 
•παρακαλέσω καί έγώ, καί τοΰτο βλέπεις διά σέ καί όχι 
δΓ έμέ' άς ύπάγωμεν.

Ό Σωκράτης εύχαρίστησε λίαν θερμώς τόν γενναΐον 
θυρωρόν, καί οί τρεϊς έξήλθον εύθύς τοΰ καφφενείου,άνελ- 
θόντες δέ εί; τό τραμβάϊ' διηυθύνθησαν πρός τά άνά
κτορα τής Α. Μεγαλειότητος, τά όποϊα άπεΐχον περίπου 
μίαν ώραν.

Ένταΰθα είνε άνάγκη νά δώσωμ.εν σκιαγραφίαν τινα 
τών Άνακτόρων καί τοΰ οικιακού βίου τής Α. Μεγα
λειότητος τοΰ Ύψίστου.

Τά Άνάκτορα έκειντο έπί μεγίστου λόφου κατάφυτου 
ύπό αειθαλών δένδρων καί άνθέων ποικιλοτάτων τό χρώ
μα καί μετά τέχνη; άπαραμίλλου πεφυτευμένων έπί έκ 
χλόης πρασίνου τάπητος, όστις διεχωρίζετο εί; διαμερί
σματα μικρά καί μεγάλα διά στενών δρομίσκων καί με
γάλων άμαξιτών όδών άνερχομένων κυκλοειδώς μέχρι 
τής πλατείας τών Ανακτόρων άνά πάσαν δέ άπόστασιν 
είκοσι πέντε μέτρων ύπήρχον πίδακες μεγαλοπρεπείς είς

ΚΓ άφοΰ τήν προσκυνήσουμε τήν ’Υψηλότητα του,
"Ας τρέξουμε νά ξχναβοη καθένας τά δικά του. 
θερμάς-ραις πλούσια·.;,γωνίαϊς φτωχίαΐς,λαμπρά σαλώνια, 
Φαιδρά κλουβιά φοιτητικά, ή ώρα σας χτυπά'
Μένουμ* έμεΐς ακοίμητα στιχουργικά τριτσώνια,
Κρύοι, ζεστοί, νά γράφουμε γιά σάς—καί τά λοιπά.

Χπάρος.
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Έλάβομεν άντίγραφον τής άναφοράς τοΰ ολίγου δεΐν 
νά ύποστή τόν διά λιμού θάνατον εί; τοΰ Τριγγέτα, ώς 
μή έχοντος νά πληρώση τά δικαστικά έξοδα. Τήν δημο
σιεύομεν ώς περιεργότατον σημεϊον τύν xaif&r.

Προς τον κ. έπέ τών Οέκονομ.. ύπουργόν.
Κοριέ ύτονργί.,

Καταδικασθείς ύπό τοΰ πλημμεληματοδικείου εί; τρι
ήμερον φυλάκισιν, διανύω ήδη τήν 15ην έν τή πολιτική 
φυλακή μή έχων νά πληρώσω τά δικαστικά έξοδα, άνεο- 
χόμενα είς δραχ. 98,70.

Πρό ήμερών έχω νά λάβω τροφήν, στερούμενος καί 
αύτοΰ τοΰ άρτου" ήσθένησα καί ήδη εύρίσκομαι κατάκοι
τος μή <j ω>· ούδε στρώμ.α ούδέ σκέπασμα,ούδέ άρτον δι’ 
ονομα τοΰ θεοΰ !

Μίαν καί μόνην δικαιολόγησιν έχω Sri άέν εχω ηϊ 
π-ΐηρώσω. Πιστοποιητικόν ακτημοσύνης δέν δύναμαι νά 
λάβω ώ; έχων μίαν οικίαν.

Πρέπει όμως, κ. ύπουργέ, νά πωλήσω ταύτην ΐνα άπο- 
τίσω τά δικαστικά έξοδα άτινα σημειωτέον καί διά της 
πωλήσεως δέν θά έλάμβανα) καί νά άφήσω τήν οίκογέ- 
νειάν μου άστεγον ;

διάφορα ΰψη άνατινάζοντε; τό κρυστάλλιον ύδωρ, το 
όποιον «ί ακτίνες τοΰ ήλίου διαπερώσαι καί αντανακλώ
μενα·. έσχημάτιζον τά θελκτικώτερα χρώματα τής 'Ίρι
δος· ό συνδυασμ,ός τών χρωμάτων τούτων μετά τών άν
θέων, ή χλόη, τά δένδρα καί δενδρύλία, τό ύδωρ, τά 
θαυμασία; καλλονής άρμονιχώς κελαδοΰντα πτηνά πα
ρεΐχον τφόντι παραδείσιου θέαμα. Ό άήρ ήτο μεμιγμέ- 
νος μέ εν είδος μεθυστικού άρώματος, τοΰ όποιου ή εισ
πνοή έφερεν είς έκστασιν τούς μάκαρας, όσάκις είσήρ
χοντο εί; τήν περιοχήν ταύτην τών θεϊκών ανακτόρων- 
κατείχοντο ύπό άφάτου ιδεώδους χαράς καί εύδαιμο- 
νίας τών όποιων άμυδράν τινα ιδέαν δύναται νά σχημα- 
τίση ό ευκαίρησα; νά λάβη μερικάς σταγόνας χ«σϊς έδώ 
κάτω είς τόν μάταιον ήμών κόσμον ! Πέριξ τοΰ λόφου 
έξετείνετο απέραντος κήπος μέ ολας τάς τερπούσας έκεί
νας ανωμαλίας τοΰ έδάφους, μέ ρυάκια, μέ λίμνα; καί 
ποταμίσκους. Είς τούς μάκαρας έπετρέπετο ή είσοδος 
άπό τάς 3 μ. μ. μέχρι τής 7ης. Φαντάζεται δέ τις εύ
κόλως όποία τρομερά κίνησις έγίνετο κατά τάς ώρας 
ταύτας πρός άπόλαυσιν τή; ιδανική; έκείνης εύδαιμονίας.

Τό Άνάκτορον ήτο σχήματος τετραγώνου, τριώροφου 
ένεκα τοΰ τριουποστάτου τοΰ Παντοδυνάμου" έκάστη δέ 
'πλευρά ήτο άκριβώς έστραμμένη καί πρός 2ν σημεϊον 
]τοΰ όρίζοντος· τρία άετώματα ύπήρχον έπί τής οροφής,
, άνωθεν τών όποιων ήσαν έστημένα πελώρια αγάλματα 
παριστώντα, τό μέν μεσαΐον τον Δία μετά τοΰ κερκυ-τ
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’Αν την πωλήσω θά χ.Μψω μετά ταΰτα ϊνα άγοράσω 
άλλην ϊνα μή άποθάνη ή οίκογένειά μου έζ. τοΰ ψύχους.

Μία ζ.αί μόνη μοί μένει, κ. ύ πουργέ, άν δεν διαταχθή ή 
άπόλυσίς μου, ή αντοχτοχία, δπως έκεΐνο οπερ Οά συντέ
λεση ή πείνα ολίγον κατ’ ολίγον τό κάμω μόνος μου 
άποφεύγων ουτω την σκληράν τυραννίαν τοΰ έκ της πεί
νης θανάτου.

Παοακαλώ, κ. ύπουογέ, δπως χά;ιν Φιλανθρωπίας δια-,ε * . , * 1 ‘ ' '· 1 · Γ ταξητε την απολυσιν μου.
Εί·^ΐίθέστατ(.Γ

Λί. ΚΙαπαγαωργέου.

’Αναφορά πεινασμένου άνθρώπου, άλλά «3 χορτάτος τη 
(TTtxd der πιστΐντ). Όποίαν δ’ έντύπωσιν θά σάς κάμη άν 
μάθητε δτι ούτος κατεδικάσθη είς τριήμερον φυλάκισιν !

Τώρα το τίνι τρόπω καταδικάζονται έν τφ ΙΙλημμε- 
ληματοδικείω, πηγαίνετε μίαν ήμέραν νά ΐδητε !

Μόνον ό Τζιβανόπουλος, δ Σιούμαν, ό 'Ρόδιος, ό Σκου- 
ζες, οί φοιτηταί, λαμβάνουσιν δικαιοσύνην, μόνοι αύτοί, 
και οί τοιούτου είδους, έξαντλοΰσιν ολα τά μέσα άτινα 
τοΐς παρέχει ό νόμος πρός ύπεράσπισιν των.

Οί άλλοι άκούουσι »Ποΐον έχεις δικηγόρο;» καί «τ’! 
άκοΰς αύτά ποΰ σοΰ λένε» καί δ άτυχής κατηγορούμενος! 
δεν προφθάνει νά εϊπη οδτε έν «δέν είναι άλήθεια» οτε 
αίφνης άκούει «πάρτε τον χωροφύλακες» καί στρέφει ποός 
τόν δικηγόρον του νά μάθη τό ποσόν τών ήμερών είς άς 
κατεδικάσθη, ή άλλοτε κάθεται μέχρις οτου ακούσει 
• Αιντε πήγαινε» «.τό Τυχ ττρόεάρον καί νά ίδη κανένα 
χ.Ιτίσιμοχ 'ματ>οϋ του δικηγόρου, άν είναι πολιτευό
μενος- δ άτυχής λοιπόν αύτός ΙΙαπαγεωργίου έτυχε νά 
δικάζηται ότε ήσαν κουρασμένοι οί δικασταί καί πρίν 
παρουσιασθ·7, τόν ήρώτησαν άν ζητί} άχαΰο.Ιήχ, S- 
-t'j'/t· όμως νά έχη φέρει μάρτυρας οπω; άποδείξη ότι 
κατά τήν ήμέραν καθ’ ήν κατηγορεϊτο δτι έκλεψε έκ

μένον Εφυλάττετο δέ ΰπό δύο ταγμάτων ’Αγγέλων 
■άποτελούντων τήν τιμητικήν φρουράν ύπό τήν αρχηγίαν, » 
τοΰ Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

II ώρα ητο 3η μ. μ. Ή Α. Μεγαλειότης δ Πατήρ, 
εύρίσκετο κατ’ έκείνην τήν στιγμήν εις τήν μεγάλην αί
θουσαν τής ανατολικής πλευράς τοΰ τρίτου πατώματος, 
πρός αποφυγήν τής μεγάλης θερμότητος· ήτο έξηπλωμέ- 
νος επι μεγαλοπρεπούς τάπητος τής Δαμασκού, έχων 

ΰ πεποι-

· — — , υια .ης αυανατου παλάμης- περις οε,είκοσι
περίπου Αγγελοι διά μ.εγάλων κεχρωματισμένων καί έξ 
αδαμάντων πεποικιλμένων ριπιδίων άέριζον τον Παντο
δύναμον υπό την διεύθυνσίν τοΰ άογιριπιδιστοΰ άγγέλου
1 αοριηλ, οστις οιηυθυνε την κατάλληλον ρυθμικήν κί- 
■νησιν και διάταξιν τών ριπιδίων τών εναερίων ’Αγγέλων, 
υαλλόντων ταύτοχρόνως ουρανίαν έκστατικήν μελωδίαν 
του Ωσανά, άρμόζουσαν είς άκοήν Θεϊκήν.

Εις τους τοίχους τής αιθούσης ήσαν άνηρτημέναι καλ- 
λιτεχνικώταται εικόνες παριστώσαι τά διάφορα πάθη 
του Ιησού Χριστού καί αγίων τινών. Πολυέλαιοι, κα-

τίνος άλωνίου δύο δέματα άχύρου δέν ήτο εις τό χω
ρίον του.

Άλλά ή άπόφασις έβγήκε πρίν δμιλήση δ δικηγόρος 
του κ. Ν. Μπουφίδης, διότι οί δικασταί έβιάζοντο, καί 
διότι, φρικτόν είπεϊν, κατ’ έκείνην τήν ώραν τρεις ταύ
τοχρόνως άποοάοεις έζεδίδοντο ΰπό τών δικαστών διά 
τρεις διαφόρους κατηγορουμένους, διά νά τελειώσωσι 
σύντομα. Μία τοιαύτη άπόφασις τόν έστειλε είς τοΰ 
Κόκλα καί έκεϊθεν είς τοΰ Τριγγέτα, δπου δ άπηνής ύ
πουργός τόν φέρει μέχρι τοΰ χείλους τοΰ θανάτου έκ τής 
πείνης, έχοντα ώς στρώμα τάς βρωμεράς σανίδας τοΰ 
πατώματος τοΰ Τριγγέτα καί ώς σκέπασμα τήν στέγην.

Ή δέ οικογένεια του ; Ή μήτηρ αγνοούσα τί γίνεται 
δ ά'νδρας της, άφοΰ είχε μάθει δτι μόνον τρεις ήμέρας 
είχε καταδικασθή καί άγνοοΰσα τήν αναμορφωτικήν δια
ταγήν τοΰ ύπουργοΰ, καί κουρασθεϊσα νά τόν άναμένη 
τόν κλαίει, τά δέ τέκνα του άφοΰ άπελπισθώσιν ζητοΰν- 
τα άρτον, έκρήγνυνται είς απελπιστικά κλαύματα ζη- 
τοΰντα ότέ μέν άρτον δτέ δέ τόν πατέρα των !

Ό κ. ύπουργός μειδιά ίσως έντός τής άμάξης είς τάς 
δεσποινίδας ή πέμπει μίαν διαταγήν είς τόν έπιστά- 
την τών φυλακών αΜή άποφυλακισθή δ Ν. Παπαγεωα- 
γίου άν δέν πληρώση» είς άπάντησιν τής αναφοράς του.

Άλλ’ άτυχώς ή διαταγή τοΰ ύπουργοΰ δέν εύρίσκει 
τόν Παπαγεωργίου έν τή φυλακή, ή απελπιστική κατά- 
στασίς του τηλεγραφηθεΐσα ύπό τοΰ δικηγόρου του κ. Ν. 
Μπουφίδου εις τινα άγαθόν έν Αεβαδία συμπατριώτην 
του έκαμε νά πληρωθώσιν είς τό έκεΐ ταμεΐον τά έξοδα 
ύπ’ αυτοΰ καί άπελύθη.

Έφθασε σώος καί ζή ήδη ό ΙΙαπαγεωργίου ; Είναι ζή
τημα άν ήδυνήθη νά όδοιπορήση είς τοιαύτην κατά- 
στάσιν.

Ίχναύμ.ων.
-------------------·1»Ο —--------

ΙΙρθ’ ό χειμώνας- τί πειράζει,
Άφοΰ, κοπέλλαις μου χρυσαΐς, 
Άπ’ τό κεμέρι του σάς βγάζει 
Ζεσταΐς καινούρίαις φορεσαΐς.

Ένός φορέματος φρεσκάδα 
Φέρνει ’ςτό δρόμο σας πολλά, 
Εΐνε μίά νέα εμορφάδα,
Καί νέα χάνονται μυαλά.

Δέν βλέπει δ έρωτας διόλου, 
Έγέρασε, κι’ ή φορεσαΐς, 
Αύταΐς ή μόδες τοΰ διαβόλου, 
Ένα καπέλο, ένας κορσές,

Πολλαίς φοραίς τόν έχουν κάμει 
Νά αίσθανθη κάτι παλμούς . . . . 
Άπό μυαλό δέν έχει δράμι,
Καί χάνεται γίά τού; συρμούς.

Ορέπται,ανάκλιντρα καί μυρία άλλα πολυτελή σκεύη καί 
λεπτά κοσμήματα, τά όποια άδυνατεΐ ανθρώπινος κάλα
μος νά περιγράψη, έδιδον άπαράμιλλον δψιν είς τήν αί
θουσαν.

Ή Α. Μεγαλειότης δ "Υψιστος εύρίσκετο είς τάς στιγ- 
μάς θεσπεσίας εύδαιμονίας- αόριστόν τι μειδίαμα ήτο 
διακεχυμένον έφ’ δλη; τής φυσιογνωμίας του- τό εύρύ 
καί έρρυτιδώαενον μέτωπον μέ τάς πυκνάς όφρϋς καί 
τούς ολίγον βεβυθισμένους είς τάς κόγχας οφθαλμούς, 
έζέφοαζεν δλην τήν ίσχύν καί αξιοπρέπειαν έν ύψίστω 
βαθμώ- αί δέ λευκαί τούναντίον φαβορίτες του άπετύπουν 
την πανευσπλαγχνίαν του- είχέ τι τό ομοιον μέ τόν 
Αΰτοκράτορα τής Γερμανίας Γουλιέλμον

Διά νά μή στενοχωοήται μόνος, προσεκάλεσε παρ’έαυ- 
τω τον Μονογενή Υιόν καί τό Αγιον ΙΙνεΰμ.α. *0 Ιη
σούς Χριστός περιήρχετο τήν αίθουσαν βραδέως μέ με
λαγχολικήν φυσιογνωμίαν, ώς ό Άμλέτος, άναγινώσκων 
τόν Τορκουεμάδαν, νέον δράμα τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ. Τά 
δέ Άγιον Πνεύμα έν είδει περιστεράς έτρωγε τό κεγχρίον 
του είς τό άκρον τής αιθούσης έπί μαρμάρινου τραπέζης.,

— Τί έχεις, Υιέ μου, ήρώτησε τρυφερώς ό Παντοδύ
ναμος, άνοίγων συνάμα ό ίδιος μίαν φιάλην λειμωνάδας’ 
πάντοτε μελαγχολικό;! αγαπών νά είσαι μόνος κλεισμέ
νος είς τά appartenients σου !

(’Ακολουθεί,!

Ή χειμωνιά δέ σάς βαραίνει,
Ώ Αθηναίας μου χρυσαΐς·
Ζωή καινούρια σάς προσμένει 
Μέ ταΐς κενούρίαις φορεσαΐς.

Είχαν παληώσει *ς τά κορμιά σας 
Τά ρούχα τής καλοκαιριάς,
Κι’ είχε φτυνήν’ ή έιχορφίά σας- 
Τήν ακριβαίνει δ βοριάς.

’Μπορεί ταΐς έμορφαι; νά κάνη 
Ένα κουστούμ πΐό λατρευταΐς- 
Ταΐς άσχημαις ένα φουστάνι 
Άνθρωπινώτεραις κι’ αύταΐς.

'Εμπρός λοιπόν, χοντρά μ.παρέζ’α, 
Λ/αχσό»·, έπανοφώρ’ άβρά,
'Άλικα χρώματα, κρεμέζ’α,
Καπέλλα, χαχουσόχ, ούρρά !

Καί σείς, τοΰ θέρου; φουστανάκια, 
’Ολόλευκα, τριανταφυλλιά,
Κλεισθήτε μέσ' τά ντουλαπάκία,
Σά χελιδόνια ’στή φωλιά.

Καί άπό πάνου σας σκουπίστε 
Κάθε σημάδι περσυνό.
Τοΰ χρόνου έτοιμα νά είστε 
Γί’ άλλων έρώτων ούρανό . . .

Χπάρος.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΜΣ ΦΟΡΕΣΑΐΣ ΚΑΡΑΜΕΛΑΙΣ.

Πώς σατυρίζουν αί γυναίκες *
’Επαινούσε, έν συναναστροφή, εί; κύριος καλλονήν 

μιάς λιγνής.
Μία παχοΰλα μετά περιφρονήσεως παρατηρεί :
— Ό κύριος φαίνεται άγαπά πολύ τά σ.τίρτα !
Λιγνή σά σ.τίρτο, ώραΐον ! . . .

Μεγαλέμπορος τοΰ Πειραιώς άφιχθείς άρτι έξ Εύρώ
πης, ήθέλησε νά καπνίση έν τή Σιδηροδρομική άμάξη· 
επειδή δέ απέναντι αύτοϋ έκάθηντο δύο γυναίκες είπεν 
πρός αύτάς:

— Κυρίαι, καπνίζω χωρίς νά σας ζητήσω προηγουμέ
νως τήν άδειαν.

— Δέν ήτο δά καί τόσον μεγάλη άνάγκη, τοΰ άπαντά 
άφελώς ή έτέρα τών Κυριών.

— Ναί, άλλά τώρα ποΰ πήγαινα είς τήν Εύρώπην 
έτσι πάλιν ένας κύριος ποΰ ήθελε νά καπνίση έζήτησε 
συγχώρησιν άπό κάτι άλλαις κυρίαις ποΰ ήμαστε μαζύ 
είς τό ίδιο άτμόπλοιο, καί γιά τούτο! ! ! !

Οί καθηγηταί είνε άπόντες έζ. τοΰ γυμνασίου- ό έπι
στάτης έρωτά μαθητήν έρχόμενον.

— Τί ζητείς παλληκάρι ;
— Ηλθα νά δώσω απολυτηρίου; εξετάσεις.
— 'Έχεις τό άπολυτήοιό σου ;

— Έ! πήγαινε νά τό πάρης καί ςανάρχεσαι.

επιγραφής (πραγματιζ.ώτατον-. 
ζιρύον κίοιον Στέφων Δούκαν Χημαρίοτην 
Βουνόν βρίσκετε ς·ίν Άθίνα τό σπίτι του

Πρότυπον 
Πρός τόν 

άπό χωρήον
ί'ναι ίς τήν Πλακα καί δ Στέφος Δούκα; άφτό; ήνε κλι- 
τήοας τής άσρονομήας.

Ίς Άνθινα.

Φιλαργυρία γυναικός.
Ό καύμένο; δ ’Ερρίκος — μεταχειοιζόμεθα όνόματα 

ξένα, διά νά μήν έχωμεν δίκάις—έχει τήν πλέον φιλάρ- 
γυοη γυναίκα, είς ήν δυστυχώς ανήκει και η περιουσία.

Ό καύμένο; ό ’Ερρίκος άρρωστά !
Ή γυναϊκά του σκέπτεται νά φέρη γιατρό, άλλά δι

στάζει άναλλογιζομένη τό κάθε κοΰρα καί τάλληρον. II 
καί άλλως, κάθε τάλληρο καί χοϋρα !

Έπί τέλους τής έρχεται μία λαμπρά ιδέα :
— Τέτοιο κτήνος ποΰ είναι ό άνδρας μου, λέγει, νά 

ποοσκαλέσω λοιπόν τόν κτηνίατρον, ποΰ παίρνει καί φθη- 
νώτεοα .

Ό κ. Λ-ϊκαιβάς ζητεί μαθητάς όπως έγγυμνάση αυ
τού; ώ; ήθοποιούς, εί δυνατόν, τελειόφοιτους τών Γυ
μνασίων ή φοιτητάς τοΰ Πανεπιστημίου. Θά πληρώνον
ται δέ χαλά. Ή Διεύθυνσις είς τό χειμερινόν θέατρο-*, 
’Αθηνών.
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Συντάγματος.

(II II ΑΛ ΑΙΑ. ΑΙΓΙΡΙΙΤΟ X)
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