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ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΙΙ ΑΥΡΙΟΝ.

θά άνατείλη ό ήλιο; κατά τήν συνήθη του ώραν, καί 
τήν συνήθη τη; πάλιν ώραν θά πά νά κοιμηθή ή σελή
νή. — Δέν καταλαμβάνω την βλακείαν τών δύο αύτών 

ετερογενών άστρων, ώστε όταν έρχεται τό ενα, τό άλλο 
νά φεύγη ! — Μόνον ό Σταμούλης θά ένδυθή πολύ ενω
ρίς κα'ι άπό την βίαν του θά περάση τό έσωβρακόν του 
οι* υποκάμισο και Sv περιώνυμον δοχεϊον άντί τή; περι
κεφαλαίας ην συνήθως φέρει, θά σκάση ή Βουλή σ' τά 
γελοία. Ό Στεφανίδης ίίμως θά σηκωθή τρεις ώρας άρ
γότερα καί θά διατρέζωμεν τόν κίνδυνον νά έλθη είς τήν 
Βουλήν ώς άθλητής τών γυμνικών άγώνων. Άλλ’ ό 
άγιος Φωκίδος θά φροντίση νά τόν καλύψη μέ τό σινδόνι 

τοϋ αγιασμού.
»

80 έως 90 θά είναι οί παρόντες βουλευταί. Τήν πλειο
ψηφίαν θά τήν έχουν οΐ συμπολιτευόμενοι’ άλλ’ οί αντι
πολιτευόμενοι, καί τοι όλιγώτεροι, θά είναι πολύ ανή
συχοι καί ζωηροί. Δύω κουμουνδουρικοΐ, θά σύρωσι μα
ζύ των δύο φορτία χώματος κλαπέντος έκ τοΰ οικοπέ
δου τοϋ Μάνδζα’ ό δέ άρχηγός της άντιπολιτεύσεως θά 
έχη Sv ομοίωμα του Ζούρκα, ένδεδυμένον ώς Λαζαρον, 
άρβανίτικα.

*

Οΐ συμπολιτευόμενοι θά είναι πολύ ήρεμώτεροι. Έπί 
τών δύο κολάρων τοΰ άρχηγοΰ των θά είναι έπιγεγραμ- 
μέναι μέ φώσφορον άπό σπίρτα αί δύο λέξεις : Κιΐ(ία.ΙΓ)- 
Ji[Cir—ΛΐγυΛτος. Ένώ έπί τοΰ ένός κολάρου τοΰ κ. 
Δεληγιάννη θά άναγινώσκη τις τά έξής: ΛιΑ.Ιυσιι; Κατα
ντήματος—ό τε.Ιινταΐος τώ>· Λμο)θν.ιθν(>γω>'.

*

Μια κόκκινη φέσα κύπτουσα ΰπό τό βάρος μισής οκάς 
φούντας συνοδεύουσα.. κατάλευκον φουστανέλλαν κα-

ταλαμβάνουσι τό θρονίον τή; Προεδρείας, τής φούντας 
κυμαινόμενης άντί κώδωνος.

Καταντικρύ τών δύο αύτών πραγμάτων ό κ. Σ. Βα
λαωρίτης ξεφυλλίζει κρόμμυον, ψιθυρίζων :

— Θά ξαναγίνω, δέν θά ξαναγίνω.

Μέγας καυγάς περί τήν έπίδειξιν νεότητος κατά τήν 
κατάληψιν τών έδρών τών προσωρινών γααμματέων. Κα
τά τήν μάχην σκυλεύονται δέκα τεχνητοί όδόντες, καί 
δύο φενάκαι τών συναγωνιζομένων. Έπί τέλους νικώσε 
Σταμούλης καί Ζυγομαλάς, Μάνδαλος καί Γεωργαντάς. 
Όκτώ κυρίαι πίπτουσι λειπόθυμοι πρό τής θέας τών τεσ
σάρων νεαρών. Συνέρχονται μετ' ολίγον άπό μίαν φωνήν 
τοΰ έξ Άγυιάς βουλευτοϋ Στεφανίδου.

'Αρχίζει ό αγιασμός. Μία λεκάνη πλήρης υδατος τοΰ 
Κεφαλαριοΰ, νεροΰ ειδικού διά τούς βουλευτάς. Αγια
σμός βουλευτών θά πή άπό βροιμεροί νά γίνουν βρωμε
ρότεροι. Ενώ ψάλλει μέ τήν μότην ό άγιος Τουρλίδος, ό 
Λομβάρδος άνοίγει τού; ρώθωνάς τής ίδικής του, προσ
παθών νά έναποταμιεύση εντός τών φοβερών αύτής σπη
λαίων όσην περισσοτέραν δυνηθή ρινωδίαν. Θά τήν έξο- 
δεύση μετ’ όλίγας ήμέρας άπό τοΰ βήματος, άποδεικνύων 
ότι ό Ζούρκας είνε πρώτο; έξάδελφος τοΰ Κουμουνδούρου.

Παράδοξον άποτέλεσμα τοΰ δι’άγιασμοΰ ραντίσματος:
Οί οφθαλμοί τών βυμπολιτευομένων βουλευτών γεμί

ζουν οδυνηρά τραχώματα καί δέν J.lt.iovr τίποτε.
Τούναντίον έκ τών άντιπολιτευομένων οφθαλμών βγαί

νουν οί βολβοί έξω, μή θέλοντες νά πιστεύσουν ότι δέν 
είναι αύτοί είς τήν έξουσίαν.

Τό μαγικόν όφθαλμοτριβεϊον τοΰ κ. Κωστομύρη καί 
ή θαυματουργός ράβδος τοΰ άγίου Τουρλίδος θεραπεύουν 
καί τούς μέν καί τούς δέ.

Ό κύριος Σταμούλης ζητεί νά φέρη είς άρμονίαν τήν
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ράχην του μέ τό φράκον του, άναμένων νά ΰποδεχθή τόν'
Βασιλέα. Αίφνης άντί τοΰ Βασιλέως άναβαίνει ό chyrios
Πρωθυπουργός, δστις καί άναγινώσκει Β. διάταγμα δι’ ού 
ανοίγεται ή δευτέρα θύρα τοΰ πρώτου Ταμείου καί τών 
λοιπών ύποταμείων τοΰ Κράτους εις τούς κυρίους Βου
λευτάς.

Πολλοί βουλευταί τής τε μιάς καί τής άλλη; πτέου- 
γος άνασκουμπόνονται άμα τώ άκούσματι.

*

Δέν έτελείωσε ό Τρικούπης τήν άνάγνωσιν καί τόν δια
δέχεται ή φωνή τοΰ κλητήρος Μάνθου :

— Κύριοι Βουλευταί, έρχεται ό Βασιλεύς !
Ό Σταμούλης έκ παραζάλης θέλων νά διορθώση τό 

φράκο του, τό εκβάλλει καί μένει μέ τό πουκάμισο.
— Είκών τοΰ έθνους, παρατηρεί είς άστεΐος' ύπό τοι

αύτην Βασιλείαν, θά μείνωμεν δλοι μέ τό πουκάμισο.

♦

Ό Βασιλεύς άναγινώσκει Δανιστί Λόγον Ελληνικόν, 
την δέ τελευταίαν του λέξιν σχίζει εις δύο ό λιχανός 
τοΰ Κουμουνδούρου υίοΰ, έρωτώντος :

— Καί περί Μάνδζα, τίποτε ;

★

Καθ’ ήν στιγμήν εξέρχεται τής αιθούσης ό Βασιλεύς, 
οί βουλευταί έτοιμάζονται δλοι νά ζητωκραυγάσουν' 
άλλ' ώ τοΰ θαύματος ! ή φωνή κόπτεται δλων καί μέ- 
νουσι μέ τά στόματα ανοικτά ώς άπολιθωμένοι.

Οί άρχηγοί τών δύο κομμάτων βλέπουσι τόν κίνδυνον 
τοΰ νά στερηθώσιν οί οπαδοί των τή; δυνάμεως τοΰ λέ- 
γειν : Γαί καί δχι, καί δ μέν Τρικούπης άναγκάζεται νά 
κλείση τά στόματα τών ίδικών του μέ θέσεις, παροχάς,

μετοχάς, μεταλλεία, χέλοΐα της Κωπαίδος, μανδηλια, 
καί δ,τι άλλο, ό δέ πτωχός Κουμουνδοΰρος μέ μισό κου
λούρι τόν καθένα.

♦

Επεται μέγας θόρυβος.
— Πότε θά κάμωμεν συνεδρίασιν ;
Ό Μάνδαλος άναβαίνων τό βήμα, επ’ όνόματι τών 

συναδέλφων του, λέγει :
— 'Ολίγου μάς μέλει, πότε θά γίνγ, συνεδρίασις.
Ο Κουμουνδοΰρος, υιός, άντιλέγει :

— ’Όχι, θά κάμωμεν συνεδρίασιν, μεθαύριον η μάλλον 
αύριον ή μάλλον έπί μάλλον τώρα !

Ό πρόεδρος λύει τό ζήτημα εύφυώς άποφασίζων :
— Ή Βουλή, κύριοι, θά συνεδρίαση δταν θά γίνγ συ— 

νεδρίασις. Πηγαίνετε.
*

Διά τήν πρώτην συνεδρίασιν, καταθέτουν είς τό Γρα- 
φεϊον τής Βουλής :

Ό κ. Κουμουνδοΰρος (πατήρ) τόν Λάζαρον τοΰ Ζούρκα. 
Ό κ. Καλλιγάς, δεκαοκτώ παρθενικάς ζώνας, είς ά- 

πόδειξιν δτι ούδέν κακόν έποίησε καθ’ όλον τό θέρος.
Ό κ. Τρικούπης τά δύο χο./άρα του.
Ό κ. Σταμούλης τόν ερυθρόν του Λαιμοδέτην, διότι 

θά κηρύξγ νέαν σημαίαν κοινοκτημοσύνης μέ ίδιον 
κόμμα.

Ό κ. Δημητρακάκης τήν τεχνητήν του οδοντοστοι
χίαν.

Καί ό κ. Κουμουνδοΰρος (υιός) τήν κλασικήν του 
μαγγοΰραν.

♦

Οί Βουλευταί άπερχόμενοι περί τήν 12ην ώραν άκρι
βώς, χύνονται είς τά ξενοδοχεία.

Εϊκβσιπέντε συμπολιτευόμενυι καί δέκα άντιπολιτευό-, 
μενοι, άφοΰ έ’φκγον ώ; βουλευταί, φεύγουν χωρ:ς νάπλη-ι 
ρώσουν τόν ξενοοόχον !

α/ι' δ.έ«< «ΐ'τάς τάς <j.arrtiart
ΚρΓΚρί.

NEON ΚΩΜΙΚΟΝ ΜΕΑΟΔΡλΜΛ
τοΰ Λεκόκ παρεστάθη είς τό Νουδωτΐ, ή KtiiJjci sui to

Ί’πόθεσις περίπου είναι ή αύτή, ή τής Ηρέζικ xui Tijc 
Νυχτύς μέ τήν οποίαν έγελάσαμεν τόσον πολύ έν Φα
λήρω.

*0 κωμικός ήοως με άλλ.ην ζητεί νά συνάψη γάμον 
διά λόγους πολιτικούς καί είς άλλην έχει δοσμένην τήν 
καρδιά του. Καί έπί τέλους ’βρίσκεται δτι καί ή μία καί 
ή άλλη είναι έν καί τό αύτό πρόσωπον.

Ή μουσική λέγεται δτι είναι πολύ δροσερά εμπνευ
σμένη, ζεστή, ζεστή.

Είς τό Νονδωτε, επέτυχε παρά πολύ, διότι ή πρώτη 
κυρία καί ό βαρύτονος, πρώτην φοράν παίξαντες είς τό 
Οέατρον αυτό, ήγειραν ένθουσιασμόν ύπέρ αύτών.

Άν μάς φέρη ό κ. Λεκατσάς γαλλικόν θίασον, τόν 
παρακαλοΰμεν νά κατορθώση νά δοΰμε τό rjJCjparro αύτό 
τής παρισινής μελοπαρωδίας, κατά Στέφανον Ξένον.

Α
Είς τήν Βρασιλίαν φροντίζουν άπό τώρα διά τό 1884.
Φροντίζουν ό'μω;, διά νά έχουν τήν Πάττη.
Ή γινομένη συμφωνία είναι :
Νά δώση πενήντα παραστάσεις καί νά πάρη τρία έχα- 

το/ι/ιύρια φράγκα.
Τί λέτε, κύριε Τρικούπη ;

Ήθελες νά ήσο Πάττη καί άς μήν έλυες μεθοριακά....3 
ζητν,μ.ατα φεΰ ;

Μ<λομ.αυής.
■-» ----------

ΚΑΡΑΜΕΛΑΙΣ.

κόμη

Ό Άγαθόπουλος καταγίνεται μέ τήν άλληλογραφίαν. 
Έχει γράψει όκτώ έπιστολάς, καί δέν τά; έκλεισεν ά- 
κη·
Μία έξ αύτών είναι γραμμένη μέ πολύ μεγάλα γράμ

ματα.
Ή γυναίκα του τόν έρωτά γ’ατί έζαιρετικώς τήν έχει 

γράψει έτσι.
Ό Άγαθόπουλος μετά περιφρονήσεως πρός τό ήμισύτου. 
— Δέν νοιώθει; ; Είναι γιά τόν Κωστάκη .... τον

θεόκουφο ! ! !

Ό Κ. είναι φοβερό; εγωιστή;.
Τήν Κυριακήν ή ψυχή του ήθελε αμαξάδα.
Εί; τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος κάνένα αμάξι.
Λαμβάνει ύφος φιλοσόφου καί :
— Τί Συβαοΐται αύτοί οί 'Αθηναίοι! Καί δέν μπορούν 

νά περπατήσουν με τά πόδια των;

Ό Κουτεντιάδης έχει άρχάς, όσον άφορά τήν ελεη
μοσύνην :

— Επαίτην, λέγει, ποΰ τον βλέπω γιερόν, δέν τόν 
ελεώ' δέν εννοώ νά ενθαρρύνω τήν οκνηρίαν άλλ' άμα 
'δώ κάνένα ποΰχει κομμένα καί τά 8βό χέρία, τότε τοΰ 
βάζω μία δεκάρα 'στό ένα.

Χυνάχτης.
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ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΪΡΑΝΟΪ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(SjvZ/sii ϊ$ι πρθΓ,γού/ι»ον άοιβ 359)

Ό Μονογενής,πιών έν ποτήριον ΰδατος, έξηκολούθησε' 
άς έλθωμεν τώρα, είπεν είς τό άλλο ζήτημα' είχατε είπή 
προηγουμένως οτι ή διδασκαλία μου άν δέν έφερε καρ
πούς μέχρι τοϋδε είς τήν άνθρωπότητα, είς τό μέλλον 
δμως άφεύκτως θά φέρη' καί οτι ό ιδεώδης πολιτισμός 
καί ή ευδαιμονία τών άνθρωπων θά έπιτευχθή έκ τής 
εφαρμογής τής διδασκαλίας μου' άπατη σκληρά ! καί 
έγώ είχον αύτήν τήν ιδέαν, καί διά τοΰτο τήν έδίδαξα' 
σήμερον όμως φρονώ ό'τι ήτο δλως ματαία καί πρακτικώς 
μή έφαρμόσιμος' άλλά καί έάν ύποθέσωμεν δτι θά έφαο- 
μοσθή ποτέ, τά άποτελέσματα θά είνε βλαβερά καί δλως 
έναντία τών δσα πεοσδοκάτε.ι

Έν πρώτοις εινε καλόν νά σάς -υπενθυμίσω δτι ό'λη ή

θρησκεία, ήν έσύστησα είς τούς άνθρώπους, συνίσταται 
έκ τριών άξιωμάτων ή παραγγελιών δλα τά λοιπά οίον 
παλαιά καί νέα Διαθήκαι, ψαλμοί καί προφήται μέ άρ
πες, συναξάρια καί προσευχητάρια, δι’ών μάς έπικαλοΰν- 
ται νά τούς προφυλάττωμεν άπό πάσης νυκτερινής ήδυ- 
παθείας, ψαλτήρια, ράσα, μοναστήρια, άγια λείψανα, 
μΰρα, νηστεϊαι, θαύματα εικόνων καί μυρία άλλα κου
ρέλια δι’ ών περιετύλιξαν τά τρία μου άξιώματα, είνε 
έογχ τών άνθρώπων καί αυτά μόνον πιστώς άκολουθοΰσιν 
ούτοι, καί δι' αύτά κατεβρόχθισαν άλλήλους' έγώ δέν 
πταίω, άλλ’ ούτε καί οί δυστυχείς άνθρωποι' διότι έξ 
άνάγκης υποτάσσονται είς φυσιολογικούς νόμους, καθ’ 
ο'ύς ή διάνοιά των λαμβάνει τοιαύτην ή τοιαύτην διεύ- 
θυνσιν άναλόγως τών ένσπειρομένων ιδεών καί έάν μέν 
αί ίδέαι αύται είνε θεοκρατικά! καί τούς ένσπείρωνται 
ύπό τοΰ θεοΰ αύτοϋ, ώ; έπραςα έγώ, ή ύπό ένός άπε- 
σταλμένου τοΰ θεοΰ άνθρώπου, τότε άμέσως αύται θά 
παραγεμισθώσι, θά παραμ,ορφωθώσιν έζ άνάγκης ύπό νέων 
καθχρώς ανθρωπίνων, διότι ή παρουσία έκτακτου άπε- 
σταλαένου Θεοΰ ή άνθεώπου θεωοουαένη ώς θαΰμ,α θά 
ό’.εγείρη είς τόν ύψιστον βχθ’/.όν τν,ν έκπετ:’λνϊγ(ΐέντ4ν φχν- 
τασίαν τών ανθρώπων, τής όποιας ό κόσμος είνε φύσει 
κατά τό μάλλον ή ήττον τερατώδης άφ’ ενός, άφ’ ετέ
ρου δέ θά άπαλλάξη τήν διάνοιαν τοΰ κόπου άπό τοΰ 
νά ερευνά καί νά ζητή τήν αιτίαν τοΰ Παντός, ήν έλυ- 
σεν ήδη τό θαΰμα, ό'ταν δέ ή διάνοιαζγίνη άπαξ δούλη

τή; φαντασίας, τότε άπαραιτήτω; θά προκύψη ή έφεύ- 
ρεσι; δλων έκείνων τών τερατωδώς κωμικών, άλλ’ άπα- 
ραιτήτων θεωρουμένων παραρτημάτων πάσης θρησκείας, 
τής διανοίας μή δυναμένης πλέον ούτε καν νά ύποπτευθή 
τό γελοϊον· πάσα παράβασις αύτοϋ θεωρείται ιεροσυλία 
καί προσβολή κατά τοΰ Θεοΰ αύτοϋ. Ποιος δέ θνητός 
δέν θά υπεράσπιση τόν Θεόν του δχι βεβαίως κινδυνεύ- 
οντα ή βλαπτόμενον οπωσδήποτε άλλως, άλλά πρός τό 
ΐδεόν του εΒυμφέρον, διότι συλλογίζεται οτι θά άνταμει- 
φθή όχι δι’ ολίγων χαρτονομισμάτων ή δι' εύτυχία-ς όλι- 
γοχρονίου είς τόν πρόσκαιρον κόσμον, άλλά δι’ αιωνίου 
ανταμοιβής; Ιδού δ φανατισμός ό'στις πάντοτε είνε ισχυ
ρός,διότι καί τό συμφέρον τοΰ φανατικού είνε παμμέγιςΌ*! 
Μία άλλη αιτία τή; δημιουργίας τών κουρελίων έκείνων, 
ήτις καί αύτή έγκειται είς μίαν τών φυσιολογικών ιδιο
τήτων τοΰ ανθρωπίνου εγκεφάλου, είνε καί ή έξης : δέν 
δύναται δηλαδή δ νοΰς τών πληθών ώς έκ τής στοιχειώ
δους άναπτύξεώς του νά συλλάβη μίαν άφηρημένην έν
νοιαν περί θεότητος, άλλ’ άφοΰ τήν πλάση καθ’ ομοίω
μά του καί δώση είς αύτήν όλας τάς ιδιότητάς του, τώ 
μένει άκόμη ό'μως μία συγκεχυμένη ιδέα περί τής φύ
σεώς της, διότι έχει συνείδησιν οτι αύτή δέν είνε έντε
λώς άνθρωπος· είς τήν συγκεχυμενην δε ταύτην ιδέαν, 
ήτις πλησιάζει κάπως πρός τήν άφηρημένην, δέν δύναται 
■νά φθάση ό νοΰς του άπ' εύθείας, όταν θέλη νά λατρεύση 

,τήν θεότητα, άλλ’ έχει ανάγκην κλίμακος, τής όποιας

τάς βαθμίδα; νά άποτελώσι συγκεκριμένα πράγματα, 
οίον εικόνες, πετραχήλια, έκκλησίαι, συναξάρια, συγχω- 
ροχάρτια κ.τ.λ. δι' ών καί μόνων δ νοΰς των δύναται νά 
ά-αρριχη θή μέχρι; ημών· καί πάλιν ούχί όλων, διότι γνω
ρίζω ότι ό νοΰς τών 9)10 τών παοευρισκομένων είς μίαν 
εκκλησίαν δέν εξέρχεται άνω τής οροφής.

Οί Φρενολόγοι συνέλαβον ούτως είπεϊν έπ’ αύτοφώρω 
τάς συγκεκριμένα; έννοιας μεταβαλλομένας είς άφηρη
μένα; έν παθολογικαΐ; τισι περιστάσεσι' εί; ηλιθίου; τι- 
νάς π. χ. έρωτώντες ποιον είνε τό άθροισμα τοΰ οί; πέν
τε, είνε άδύνατον νά τύχωσιν άπαντήσεως' έάν ομω; πα- 
ρουσιάσωσι δύο νομίσματα έκαστον έκ πέντε οβολών ή 
πέντε φράγκων, τότε ό ηλίθιο; (idiot) λαμβάνων πρώτον 
τό έν νόμισμα διά τής χειρό; καί θετών αύτό έπ! μιάς 
τραπεζης φέρ’ είπεϊν, ακολούθως δέ τό έτερον ποιών κατά 
τόν αύτόν τρόπον, ευρίσκει άμέσως τό άθροισμα' πρέπει 
δηλαδή νά μεσολάβηση ή άφή καί ή ορασις, ώστε αί δι’ 
αύτών είς τόν εγκέφαλον άφικνούμεναι ύλικαί έντυπώσει; 
νά μεταβληθώσιν είς τούς στοιχειωδώς τούτους άφηρημέ- 
νους μαθηματικούς ύπολογισμούς' δέν πρέπει τό φαινόμε- 
νον τοΰτο νά τό άποδώση τις είς τήν μνήμην τοΰ ηλιθίου, 
ήν τυχόν έκ τών προτέρων έχει τής αξία; τών οβολών, 
διότι καί έάν τώ παρουσίαση τις όλιγώτερα τόν άριθμόν 
ούχί πλέον χρήματα, άλλά διάφορα αντικείμενα, τά 
όποια πρώτην φοράν βλέπει, πάλιν μόνον διά τής αφής 
θά δυνηθή νά εύρη τό άθροισμα.
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ΑΝΩ—ΚΑΤΩ.

‘Ως γνωστόν, ή στολή τών άξιωματικών τοΰ Μηχα
νικού μετερρυθμίσθη, ώραϊσθεΐσα έπϊ τό nvfoCoJtxdrefior. 
"Εβλεπον χθές τήν πρώτην τοιαύτην, καί έσκεπτόμην ; 
αρα γε δέν ύπάρχουν καρδίαι νεαρών αξιωματικών, έντό; 
τών όποιων ή νεαρά στολή νά όιήγειρε παλμού; ένθου- 
σιασμοΰ, οσου; δέν διήγειρε τό τελευταΐον παρά τά 
σύνοοα τουοεκίδι ; Διατί όχι ; ύπό τοιαύτην συμπλοκήν 
κρύπτεται τό τραύμα, καϊ έν παράσημον τό πολύ- άλλ* 
ύπό στολήν τοιαύτην κρύπτεται μία προίξ.

*

Καϊ άλλο; άκόμη χωροφύλαξ, μοίραρχος έκεΐνος, και 
Λαναρόπουλος τό όνομα, έν Μεσολογγίω άνδραγαΟών, 
καθ’ ά μάς πληροφορεί ή Λντιχη Έ.Ι.Ιάς· καϊ εινε τόσω 
αναιδέστερος τών άλλων έν ήρωϊσμώ συναδέλφων, οσω 
είνε ανώτερο; έκείνων κατά τόν βαθμόν. "Εν τινι καφ- 
φενείω ό δημοτικώτατο; Φασουλή; έστησε την σκηνήν 
του' έχει τού; θαμώνά; του, οιτινε; τόν άπολαμ,βάνουσιν 
•ήδονικώτατα. Μίαν έσπέραν διακόπτει τήν εύθυμίαν των 
εϊσορμήσα; εί; χωροφύλαξ : — Νά φύγετε ! — Άπό ποΰ 
νά φύγουμε ; — Άπό ’δώ ! — Γίατί; — Γίατί θάρθή ό 
κύριο; μοίραρχο; μέ τή φαμίλια του ! — Ό μελομανή; 
βασιλεύ; τή; Βαυαρία; έκτισεν ίδιον θέατρον δ^ εαυτόν 
άλλ’ ό φασουλομανή; μοίραρχο; Μεσολογγίου, δεσποτι- 
κώτερο; ένό; βασιλέως, ορέγεται νά κατάσχη έξ έφόδου 
διά τών γαλονίων του τό πρώτον τυχόν φασουλοκαοε- 
νεΐον καί τό κατορθώνει.

*

Καϊ τό κατορθώνει. Άντιστάντων φυσικά τών θεατών, 
ό μοίραρχος διατάσσει τού; χωροφύλακα; νά έκβάλωσιν

έκείνου; διά τή; σπάθη;. Σεΐ; εισθε τά κλασσικά Μισο- 
.1(>ΐγιτάχ!α, άφοΰ δέν έσχετε τήν έτοιμότητα, μεταθέν- 
τε; τό έδαφος τή; σκηνής έπϊ τής όάχεω; τοΰ Λαναρο- 
πούλου αύτοΰ, νά έκραγήτε, ώ; εΐ; καί μόνο; σιδήρεο; 
Φασουλή;, κατά τή; κεφαλή; τοΰ άρχιχωροφύλακο;;

*

"Εχει καρφώσει τού; οφθαλμού; σου ή φωτογραφία έκεί
νη έπάνω τη;· νά τού; ξεκαρφώση; δέν δύνασαι,άλλ’ουτβ 
και θέλει;· ύπό τό θάμβο; τή; άπαύστου έντάσεως τών 
βλεμμάτων σου έπ’ αύτής, άν δέν ένεψυχώθη διά σέ, 
άλλ’ ούδέ εινε πλέον ή πρώην άψυχος είκών. Αναμένεις 
μόνον νά κινηθώσι μικρόν τών θαυμάσιων οφθαλμών τά 
βλέφαρα, νά συμπτυχθώσι μόλις αί ά'μωμοι όφρΰς, νά 
άνοιγώσιν αί μελιτώδεις γωνίαι τοΰ ήδυπαθοΰ; στόμα
τος, καϊ κυλιέται άπαλώτατα τό βλέμμα σου έπϊ τών 
άπαλωτάτων γραμμών τοΰ προσώπου της. Είνε ή είκών 
Κορνηλία;, τή; ώραία; τών ώραίων, τή; πεντάμορφη; 
δηλαδή, τή; λαβούση; έν ΙΙέστη τό βραβεϊον τής καλ
λονής. Καί έξαφνα . . νά εύρεθή; εΐ; τήν Πλατείαν τοΰ 
Συντάγμ.ατος καϊ νά παρελαυνωσι πρό σοΰ Ατθίδες, 
άλλαι τε Έλληνίδες, ύπό τού; ήχου; τής μουσικής, καϊ 
εί; μάτην ν’ άναζητή; όχι έμορφίά έπί τέλους, αλλ άν- 
θρωπ,ά εί; αύτή τή μαϊμοΰ, εί; έκεϊνον τον Αρλεκίνον, 
εί; τήν άλλη Βαράσοβα, εί; τοΰτο τό άγραφο χαρτί, 
είς τήν ασχήμιαν καϊ άν παρέλθή τότε πρό τών μα
τιών σου χαριτωμένη τι; οπτασία μέ ποδόγυρον, νά νο
μίση; οτι οί οφθαλμοί σου άντακλώσι άκτΐνά τινα έκ τής 
μορφή; τή; πρό ολίγου δαφνοστεφούς τρυφή; των, πα- 
ραμείνασαν έν αύτοΐς. Ά ! ύπάρχουσι συμφοραί, τάς 
δποία; και ό έλεγειακώτερο; κάλαμο; δέν δύναται νά 
περιγράψη.

ι

Καί τάνάπαλιν : Υστερον άπό ολα; αύτά; τά; Μακ- 
βεθείου; μαγίσσα; τοΰ Συντάγματος έπιστρέφων άπελ- 
πι;, νά εύρεθή; πρό τή; είκόνο; τη;. Τί σερμπέτι, θεέ 
μου, τί σερμπέτι !

Άνάμνησις, τήν οποίαν θά μοι έπιτρέψητε νά κατα·
«χράψω. Ή σκηνή έν έπαρχία. Είχεν άφιχθή ή είδησις 
τής πρώτη; ελληνοτουρκικής συμπλοκή; παρά τά μεθό
ρια1 μετ’ ολίγον ή ταχύπτερο; φήμη, ώ; νά παίζη τό 

-γνωστόν έκεΐνο παιδικόν παιγνίδι, διασπείρεται κομί
ζουσα ενα χα.Ιάθι ψίμματα : τήν σύλληψιν τοΰ Τσίρου 
μετά τοΰ ύπ’ αύτόν στρατού, τήν κατάληψιν τή; Κα
λαμπάκας, τήν εί; Αθήνας όδόν τών Τούρκων. Άνώτε
ρο; άξιωματικό; διασταυροΰται μετά πολίτου :—Τί νεώ- 
τερα, Κύριε Καλαμπακόπουλε ;—Ψέμματα ήσαν. Έγι
νε* άνακωχή, ταγματάρχα μου. Μόλις έτελείωσε τήν 
τελευταίαν συλλαβήν τή; λέξεως άναχωχη, καί άπό 
τών χειλέων τοΰ ταγματάρχου, ώ; άπό κακοπαθήσαντο; 
στομάχου, έδραπέτευσεν έν Άαα ! παοατεταμένον, τό
σην άνακούφισιν έκχύνον, τόσην εύδαιμονίαν είκονίζον, 
-ώς νά ήρθη μυθώδες βάρος άπό τοΰ στήθους του, ώστε 
σκέπτομαι τόρα οτι ό δυστυχή; έκεΐνο; ενωμοτάρχης ό 
πρό τινο; ώ; δειλό; χαρακτηρισθεί; καί καθαιρεθεί; τοΰ 
βαθμού του, έσφετερίσθη τήν θέσιν καί τήν τύχην άλλου.

Ώς εύλογίάς έπιδημία, είς τήν ατμόσφαιραν τοΰ γυ
ναικείου καλλωπισμού, έπανήλθεν ό άηδής συομός τοΰ 
επιχω.έίου. Κυρίαι μου, όσαι θέλετε νά άποφύγετε τό 
μόλυσμα, έμβολιασθήτε μέ όλίγην σεμνοπβέπειαν.

Ό διδάσκαλος παραδίδει έκ τής άριθμητικής τό περί 
Συμμιγών :

Διδάσκαλος: Ό ποΰς έχει δώδεκα δακτύλους.
Τσαρουχοφόρος μαθητής νεοσύλλεκτος πετά τά τσα

ρούχια του κρυφά καί εγκύπτει είς τήν άπαρίθμησιν τών 
δακτύλων τών ποδών του, τούς οποίους εΰρίσκων οχι 
δώδεκα, άρχίζει νά δύσπιστή πρός τάς γνώσεις τοΰ δι
δασκάλου.

·*·

Άνεγίνωσκον μίαν ήμέραν είς τά Αιγυπτιακά τής 
TV/ac Έφημερίδος περί δύο Αιγυπτίων Ούρί, δύο ευεργε
τικών χανούμ, τής πριγγηπέσης Δέλ-Άζάδ, καί τής κό
ρης της πριγγηπέσης Νάζλε, αΐτινες κατά τάς τρομα
κτικά; έν Αλεξάνδρειά ήμέρας ύπό τήν σκιάν τών λευ
κών πτερύγων των περιέθαλψαν πολλούς Εύρωπαίους καϊ 
Έλληνας. Καί άμα τή άναγνώσει, ώς νά εποτίσθη δρα- 
στικώτατον χασϊς,μετετέθην είς τόν κόσμον τών ονείρων: 
Είς τήν Αλεξάνδρειαν δουλεύει τό νεμποΰτι" τό τηλε- 
βόλον τοΰ Σέύμουρ δέν ήχησεν άκόμη· μ,υριόπλουτον ‘Ερ
μίδιον, πρό πολλοΰ έγκατεστημένον παρά τάς οχθας τοΰ 
Νείλου, — παρ’ ολίγον νζ γράψω Νίκον, ώ; νά ήγείρετο 
τό ονομά σου ύπό τήν γραφίδα μου,ποθούσαν νά διαμαρ- 
τυρηθή κατά πάσης, έστω καί έν όνείρω, άποπείρας κα- 
ταπατήσεω; τή; δικαιοδοσίας σου, ώ Νίκε τής Αλεξάν
δρειάς· έκείνης τήν οποίαν παρήτησες, επίορκε, εί; τάς 
στήλας τοΰ Μ!/ Χάνεσαι μέ τό πουκαμισάκι, χωρίς νά 
συμπληρώσης τόν καλλωπισμόν της, ώραίαν, όσω δύνα- 
ται νά είναι ήμίγυμνος κόρη. — Λοιπόν μυριόπλουτου 
ερμίδιον κ.τ.λ. καταλαμβάνομαι έν μέση όδώ ύπό τής 
σφαγής· τρέχω νά σωθώ, άλλ’ ούδαμ.οΰ διέξοδος* παντοΰ 
Φελλάχοι, ρόπαλα, θύματα, καί θάνατος· διασχίζω έυ 
απελπισία τούς σφαγείς· δέχομαι τόν πρώτον ροπαλισμόυ 
κατακέφαλα, τό αίμα ρέει άπό τής κεφαλής μου, καί τά

Τί άλλο δέ είνε τά πλήθη, έξετά’ζοντα περί θεότητος, 
είμή εί; ηλίθιος τεράστιο; ; ! ! καϊ έν τούτοι; ό ηλίθιο; 
αύτός είνε άνώτερο; καί τοΰ μεγαλειτέρου σοφοΰ· διότι 
καταλήγει έπϊ τέλου; εί; μίαν άλήθειαν, άδιάφορον άν 
μεταχειρίζηται εικόνας, συναξάρια αγιάσματα κ. τ. λ. 
ένώ ό νοΰ; τοΰ σοφοΰ ώ; όβούζιον διερχόμενον πλησίον 
ήμών χάνεται είς τά; άχανεϊ; έκτάσεις τοΰ άπειρου μή 
καταλήγων ούδαμοΰ ! ή έννοια, ήν συλλαμβάνει ό νοΰ; 
του περί Θεοΰ είνε,άπό έκείνας τά; άφηρημένα; αί όποΐαι 
παρίστανται μόνον ύπό άλφαβητικών στοιχείων διαφέ
ρουσι δέ πολύ αί τοιούτου είδους άφηοημέναι έννοιας 
άπό τάς συνήθεις καϊ κοινά; εί; ολου; τού; άνθρώπου; 
φυσιολογικώς έχοντα; άφηρημένα; έννοια;· διότι αί τε· 
λ.ευταΐαι είνε μεταβολαϊ έξ άνάγκης πρότερον ύπαρχου- 
σών συγκεκριμένων έννοιών ή άντιλήψεων ή άλήθεια, 
ή καμπύλη, ή άρετή, ή κατάληψι;, ή έξίσωσις, ή γεν
ναιότης κ.τ.λ. εϊνε όλαι λέξεις άφηρημέναι, παριστώσαι 
δμως γεγονότα ή αισθήσεις γενόμενα ήδη πρότερον άν- 
τιληπτά καϊ αισθητά ύπό τοΰ οργανισμού- προηγήθη δη
λαδή τό συγκεκριμμένον καί ακολούθως έγεννήθη τό άφη- 
οημένον αύτό εινε τό φυσιολογικόν τών ιδεών* όταν 
ομω; αύται είνε παθολογικαί, τότε καταντούν μόνον λέ
ξεις ούδεμίαν έννοιαν παριστώσαι- άπόδειξις τρανωτάτη 
είνε οί δυστυχεί; παράφρονες, οΐτινες, όταν αύξήση ή 
έντασις τής νόσου των καϊ επομένως άπομακρυνθώσι σχε
δόν έντελώς τοΰ πραγματικού κόσμου, εφευρίσκουν τά;

παραδοξωτέρα; λέξεις οίον (ώ; άνέγνωσα είς βιβλίον τι

ποκύημα μιά; έσωτερικής άορίστου καί ανωμάλου κατα- 
στάσεω; ψυχικής, ούδέν παριστώσαι εί μή άναλόγους έν
νοια; άφηοηυιένα; τών φιλοσόφων δμιλούντων περί θεότη— 
το; ή άλλων παρομοίων ζητημάτων.

Άλλα σά; ζητώ συγγνώμην, Πάτερ μου, διότι βλέπω 
οτι άκουσίω; άπεμ.ακρύνθην τοΰ θέματός μ,ου’ ήθελα μο
νον νά σάς άποδείξω κατά ποιον τρόπον γεννώνται τα 
περιττά έκεΐνα παραρτήματα πάση; θρησκείας, και ότι 
οϊ άνθοωποι δέν πταίουν ούδόλως, διότι ύπείκουν εί; νό
μου; τής φυσιολογική; ψυχολογία;· έγώ δε, το ομολογώ, 
έγεινα άφοομή άπειρου βλάβη; παρουσιασθει; ει; την 
Γήν, διότι έξ αιτίας μου έγεινε τοιαύτη οΐα είνε σήμε
ρον ή θρησκεία μέ τά δόγματά της καϊ τά παραγεμίσμα- 
τά της, ένεκα τών όποιων έγειναν τόσαι έκατόμβαι σω
μάτων καί νόων. Άλλά τά. γενόμενα ούκ άπογίνεται* 
δέν πρόκειται περί τούτου τώρα- έπαναλαμβάνων δέ τύ 
νήυ.α. τών ιδεών μου θά προσπαθήσω νά σά; άποόείςω 
ότι οί άνθρωποι καί άν απαλλαχθούν από τά αρλεκινικχ
εκε
νον
ο
αποφθέγματα, διότι, νά σά; είπώ όλην τήν άλήθειαν,

δέν ήξευρα καί νά τά άναπτύξω, άλλά μόνον τά ήσθα
νόμην ό'τι ήσαν ορθά, ή εφαρμογή, λέγω, αύτών τών ά
ξιωμάτων μου (ύποθετέον ότι είνε δυνατή) θά άποβή κα
ταστρεπτική όιά τό άνθρώπινον γένος.

Τφόντι τί είπον καί τί έκαμον έγώ είμή νά συστήσω 
τερο 1800 ετών τάς τρεις λέξεις, αί όποΐαι σήμερον είνε 
έγγεγραμμέναι είς έκάστην πρόσοψιν τών δημοσίων κτι
ρίων τής Γαλλίας : Liberty, vgalit0, fraternity ; Οί άν
θρωποι τότε Γαλλικά δέν έγνώριζον, καί επομένως τό 

τό έξέφρασα διά τοΰ «άγαπάτε άλλήλους«’τό 
δε 1 σύχι^ς διά τοΰ «ό έχων δύο χιτώνας, δότω τόν ένα 
είς τόν μή έχοντα·» το δέ Έ.ίινθερία πλέον λίαν συγκε
χυμένοι; τό έξεφρασα καί μάλλον εξάγεται έκ τών δύο άλ
λων· διότι είπα ότι «έάν σέ ραπίση τις είς τήν μίαν 
παρειάν, στρέψον καί τήν άλλην» τό όποιον υποθέτει 
οτι ένεκα τής ύστερικής άγάπης πρός άλλήλους, πρέπει 
•νά εύχαριστήση τόν πλησίον του στρέφων καί τήν άλλην 
παρειάν πρός τούτοι; δέ δέν πρέπει νά περιορίση τήν 
έλευθερίαν τοΰ άλλου νά κάμη ό,τι θέλει, διότι αύριον 
είνε δυνατόν καί εί; έκεϊνον νά έλθη ή ορεξις νά κάμη 
τό ίδιον, καί έπομένως θά ήτο προσβολή κατά τής άτο
μικής έλευθερίας, έάν τόν έμποδίση. Άλλά περί τής «α
πολύτου αύτής έλευθερίας» ότι είνε χίμαιρα καί βλαβε
ρά ή έφαρμογή της, μίαν άλλην ήμέραν θά σάς όμιλή- 
σω, διότι είνε πολύ έκτεταμένον τό ζήτημα- άρκεΐ μόνον 
τερός τό παρόν νά σάς κάμω μίαν παραβολήν* ώς γνωρί

ζετε, άγαπώ πολύ τάς παραβολάς : «Τώ καιρώ έκείνφ 
ύπήρχεν είς άνθρωπος έκ Γαλιλαίας, όστις συνίστατο έξ 
αθροίσματος κυττάρων* όλα τά στοιχειώδη ταΰτα άνα- 
τομικά στοιχεία σύν τώ ίδίω συμφέροντι έξυπηρέτουν καϊ 
τό γενικόν συμφέρον τοΰ όλου άνθρώπου* διό ή ζωή αύ
τοΰ κκί ή ύπαρξις αύτοΰ’ ούδέν κύτταρον ήτο άπολύτως 
άρχον έαυτοΰ καί έλεύθερον έαυτοΰ, άλλά καί υπηρέτης 
τοΰ όλου άνθρώπου’ ήν δέ ό άνθρωπο; φανατικό; ύπέρ τή; 
απολύτου ελευθερία;. Λέγει αύτώ τότε Χαλδαΐο; έμπορος 
όνόματι Βαραβά;, βούλει, ώ άνθρωπε τήν έλευθερίαν ·, ό 
δέ λέγει, Ναί. Εύθύ; δέ μάχαιραν έξαγαγών ό Χαλδαΐο; 
ένεπήξατο αύτήν είς τήν καρδίαν τοΰ άνθρώπου* τούτου 
δέ τετελευτηκότος.άπαντα τά κύτταρα έγένοντο ελεύθερα, 
άλλ’ έζησαν μόνον έπί τινας ώρας’ μετά δέ ταΰτα σήψις 
καί χοΰς όλα έγένετο’ έγένετο έλευθερία, άλλά μετά θά
νατον, ό έστι Έβραΐστϊ μεθερμηνευόμενον σημαίνει ότι ό 
θάνατος φέρει τήν άπόλυτον ελευθερίαν, αύτη δε τόν 
θάνατον.»

'Γό αύτό, Ύψιστε θεέ, συμβαίνει καϊ μέ τήν κοινω
νίαν. Έάν όλα τά άτομα αύτής, τά όποια αντιστοιχούν 
πρός τά κύτταρα τοΰ έκ Γαλιλαίας ανθρώπου, γίνωσιν 
έλεύθεροι, τότε θά έπενέγκωσι τόν θάνατον αυτής’ ή ό 
θάνατο; τής κοινωνία; θά έτενέγκη τήν έλευθερίαν τών 
άτόμ.ων. Ή απόλυτος έλευθερία οθεν είνε καταστρεπτική.. 
Ά; ίδωμεν τήν Ισότητα.

(Ακολουθεί).

-
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•πτερά φύονται είς τούς πόδας μου" μά νά μέ κυνηγοϋσι 
δύο Άράπηδες- Θεέ ριου ί μέ καταφθάνουν, λειποθυμώ' 
|/.άχ«ιραι κα'ι νεμποϋτί ύψοϋνται κατ’ επάνω μου, —δτε 
ανοίγεται ή Ούρα μεγάλης οικίας, καί δύο ηδυπαθείς 
Άσιάτιδες νύμφαι, ώραΐαι, δπως τάς ψάλλει ό Βύρων έν 
ταΐς άνατολικαΐς αύτοϋ έμπνεύοεσι, μέ σώζουσιν έκ τών 
δαιμόνων, οϊτινες πίπτουσι πρηνείς, ώς οί φύλακες τού 
τάφου τού Χριστού πρό τού άποκυλίσαντος τόν λίθον 
Άγγέλου. Μέ άνυψούσι φιλοστόργως έπί τών βραχιόνων 
των, καί νομίζω οτι άποθεούμαι- έπειτα εύρίσκομαι έζη- 
πλωμένος έπί πολυτελούς διβανίου, καί πρό έμού γονυ- 
πετώς ή Δέλ-Άζάδ χανούμ, καί ή Νάζλι χανούμ· ή μία 
εξετάζει τό τραύμα μου’ αποβάλλει τόν μαγικόν στέφα
νον τοϋ γΐασράχ, καί μέ τά μαλλιά της έκεΐνα, τών ό
ποίων τά κύματα, κατά τούς στίχους Γάλλου ποιητού, 
απαλύνονται φιλούντα τούς ώμους της, ώς εις την προσ- 
έγγισιν τού υδατος οί κλώνες τής κλαιούσης ιτέας, καί 
μέ τά μαλλιά της περισφίγγει, άντί έπιδέσμου, την αί- 
μάσσουσαν κεφαλήν μου, καί μοί προσφέρει ώς προσκέ
φαλον τάς παρειάς της. Ή δ’ άλλη . . . έδώ έξυπνή- 
βας έςηκολούθησα τήν άνάγνωσιν τής Νιας ’Εγηριρίύος

κοϊταμαραις

Εχω μίαν καλήν ιδέαν διά νά έξασφαλισθούν οί μο- 
νομαχοϋντες άπό πάν δυσάρεστον :

— Νά άνταλλάσσουν δύο σφαίρας μέ τά....χέρια των.

Έχασε σ’ τά Λαύρια φοβερά ό μεσίτης Β.
Τό βράδυ πηγαίνει σ’ τό σπήτι άπηλπισμένος, πιάνει

τό ^εβόλβερ καί άνοίγει τό στόμα του καί τό διευθύνει 
μέσα.

— Θάίτ’ άόειαζα, λέγει, άν ήτο αύτό τά στόμα τοΰ 
Μητσοπούλου.

Καί καταθέτει τό ρεβόλβερ.

Ό δημόσιος κατήγορος μετά τινα σκέψιν :
__ Αυτός θά έκανε γιά ύπουργός τών Οικονομικών !

Ό κλητήρ Κουφέτος όδηγεΐ είς τον Διευθυντήν τής 
ενα ύζοτζτον κνέοτιον5 τον otcoiqv 7)νρε τ’/)ν

νύκτα περιφερόμενον σ’ τούς δρόμους.
— Καί πώς δέν έχεις ώρισμένην κατοικίαν ; τόν έρω

τ?. ώργισμένος ό κ. Κοσσονάκος.
— Πώς νά εχω, κύριε Διευθυντά, μ’ αύτήν τήν άκρί- 

βε’α τών ένοικίων ! ! !

Ιστορικόν.
Πρό τίνος παντοπωλείου έν τή άγορά. ό κ. Διευθυντής 

τής Άστυνομίας άναπτύσσων θεωρίας δημοσίας ύγιεινής.
— Αύτό τό πράσινο φύλλο πού τώχετε πεταμένο μπρο

στά σ’ τήν πόρτα σας καί δέν τό μαζεύετε, τό βλέπετε
— Τό βλέπουμε !
— "Ε ! λοιπόν, άπ’ αύτό τό φύλλο άπό κάτω μπορκΐ 

νά γεννηθούν βακτηρίδια ! !
Καί τά μπακαλάκία άπό μέσα τους νά χαχλανίζουν !

Δύο δειλοί άλληλοϋβρίζονται διά λόγους τούς οποίους 
αύτοί γνωρίζουν.

Πλ.ησιάζουν νά έλθουν ’στά χέρια.
Άλλά, τούς κρατεί ή . . . δειλία.
Έπί τέλους, λέγει ό ένας :
— Κύριε, πές δτι σ’ έχω καί μπατσίσει !
— "Εχε τόν έαυτόν σου, λέγει ό άλλος γιά σφαγμένο. 
Σταέφουν τά^νώτα καί χωρίζονται.

Κουτός.

Φαντάζομαι καί τό εξής :
Νά εςέλθν) ό Νέγρης σ’ τό κυνήγι καί νά τόν ’δούμε 
τΡ^ΖΪ1 σ’ τ* τέσσαρα, κυνηγούμενος ύπό ένός . . . λζ-

-----Όδός Αεόλου,------

Τί κρίμα νά μή αποστηθίσω έκ τού οργανισμού τής 
ήμετέρας Χωροφυλακής, τόν όποιον κάπου ποτέ έφυλλο- 
λ,όγησα, τό άρΟρον τό έπιτάσσον πώς πρέπει νά φέρων- 
ται οί χωροφύλακες πρός τούς πολίτας έν τή έξασκήσει 
τών έαυτών καθηκόντων. Ό νόμος αύτούς τούς Κανιβά
λους, τών όποίων οί άθλοι πληροϋσιν άπό τίνος τάς έφη
μερίδας, άπαιτεΐ έν τή ύπηρεσία των ύπέρ πάντας άβρούς 
καί εύγενεΐς. ώς έν έσπερίδι καβαλιέροι έξασκοϋντες τάς 
χορευτικάς καί άλλας αύτών ύποχρεώσεις πρός τάς ντά 
ρας των. — Ότε διενέμοντο είς τά δημοτικά σχολεία 
τού Κράτους οί δαπάνχις τοϋ Ζαφειροπούλου ώραΐοι γεω
γραφικοί χάρται, διδάσκαλός τις έπαρχιακής πόλεως, 
λαβών αύτούς έκάρφωοε πρός διαιώνισιν ύψηλά ύψηλά. 
πλησιέστατα τής οροφής, δπου δχι μόνον χεΐρες, άλλ* 
ούτε οφθαλμοί κατέφθαναν πρός τούς έρωτώντας δέ, ά- 
πεκρίνετο ότι τούς έβαλεν έκεΐ γ»« >ά ρη τοί·ς γα,Ιοΰν 
ζά. .παιόιά. Πόσοι τόμοι, καί πόσα άρθρα, ώς τά ανω
τέρω. δλα δημοσιευόμενα, ύφίστανται τό ίδια κρέμασμα 
ύπό τών αρμοδίων, ϊσως γίά νά ρη τυνς γα-Ιονν, έξα- 
«κούντες αύτούς οί πολίται !

Έν Γαλλία ύπάρχει ’Εταιρία προστατευτική τών 
ζώων.

Σατυρικός τις συνέλαβε τήν έξής ιδέαν :
— Νά συλλάβτ) είς σύζυγος, μέλος τής ‘Εταιρίας αύ

τής, τήν σύζυγόν του σκοτόνουσανένα ψύλλον τόν όποιον 
άνεκάλυψεν είς τόν χοροί της καί νά φονεύσ·/) αύτήν, έ α
δικούμενος τόν ψύλλον.

Τή έπαύριον ή 'Εταιρία νά τόν άνακηρύξ·/) πρόεδρόν

Χωρικές συλλέγει μανιτάρια.
Είς Βοτανικός τυχών έκεΐ καί παρατηρών αύτά ί
— Β?-, τού λέγει, αύτά είναι φαρμακερά.
— Εννοια σου, άφέντη, τοϋ λέγει ό χωρικός, δέν τζ- 

χω γιά τον έαυτό μου, θά τά πουλήσω.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΝ ΡΑΠΤΗΝ
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

άφίχθησκν προχθές διά τοϋ άγγλικού Almeriu, συλλογή πλήρης διά 
τόν χειμώνα τού 1883.

ΠΑΡΙΣΙΝΟΣ ΚΟΠΤΗΣ,
Άγγλογαλλικής σχολής, κόπτει καθ’ ολα τά συστήματα, εύχαριστών όλα 
τά γούστα. Όλαι αί έγγυήσεις στερεότητος τών υφασμάτων, κομψότητος, 
διάρκειας.

ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ __ ____ _
Κόπτονται είς τόν Πβριαοχνόν ’Ράπτην ώραιότατα, ίδιότροπα}χει- 

μερινά έπανωφύρια.

' Ετυχέ ποτέ, καταραινόμενοι ύπό φιλ,όφρονος χειρός 
διά μυροφόρου φιαλιδίου, όμού με τήν εύωδίαν ή όποία 
σάς περιχύνει, νά τυφλωθήτε σχεδόν ύπό τοϋ άλγους τό 
•ποιον προξενούσιν είς τά μάτια σας σταγόνες τινες' έν
τός είσαχθεϊσαι ; Ούτω διατίθεμαι, δταν εύοίσκωμαι είς 
τήν άνάγκην νά δεχθώ έξ έφόδου καί κατά πρόσωπόν, 
πανηγυρικούς έκδηλουμένους, έπαίνους καί φιλοφοονή- 
|ζ.ατα. 1 ‘

Όνουλουλοϋ.

Ακρον άωτον αυστηρότητας προέδρου δικαστηρίου :
— Να βγάλν) έξω τής αιθούσης ώς θορυβούντα δλον

τον κόσμον μέχρι καί αύτοϋ τού κατηγορουμένου.

Παρά τώ δημοσίω Κατηγορώ.

Δικάζεται λωποδυτίσκος οστις είχε κλέψει 50 δραχ— 
μ αίς..

Εξεταζόμενος άρνεΐται δτι τής έκλεψε.
— Καί ποϋ τής ηύρες λοιπόν ; τον έρωτά.
— Πού τής ηύρα ; Άπό τής οίκονομίαις μου !
— Καί άπό ποϋ έκανες οίκονομίαις ;
—Απ’ όλοϋθε. Ό που εΰρισκα, έκανα οίκονομίαις· αύτό 

θά “ή^οίκονομία" οί οικονόμοι τά οικονομούνε όλα.

ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΑ

m ΑΙΑΣΒΜΟΤΕΡΩΝ

TBS

ΕΎ ΡΩπΗ Σ

ΕΡΓΟΪΤΑΪΙΟΝ

ΕΓΓΥΗΣΙΣ

ΕΞΙΕΤίίΣ

ΤΙΜΑΙ ,

ΛΙΑΝ

ΣΥ «ΦΕΡΟΥΣΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΕΚΟΥ.

<> 1 , Όδός Έρμ,υΟ, β 1

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ-

Έχθ)ΐ.£οΟηΐϊχν διά τήν ήδη άρ
χομένην χειμερινήν περίοδον έξ Αγ
γλίας καί Γαλλίας τά έξής :

'1’ποχάμ.ιαχ άνδρών, λινά καί 
βαμβακερά, άοίστης ποιότητος.

Ί»θχθΧ, μανικέτΐα, ράβδοι καί 
μανδήλια λινά καί βαμβακερά.

Όμ.πρελα.6 μεταξωταί καί μάλ
λινα·..Έπχνοφώριχ έκ χχουταοΰ διά
τήν βροχή», άοίστης άγγλικής κατα
σκευής. Στερεώτατα. Έφθηνότατα.Έπχνοφώριχ καί ολόκληροι έν- 
δυμασίαι παίδων έκ κασμιρίου.

Κλενοαχεπάαμιχτχ μάλλινα πρώ
της τάξεως.

Καλύμ.μ.χτχ τραπεζών νεότατα, 
έκ κασμιρίου, μέ ώραίους χρωματι
σμούς, διαφόρων τιμών.«Ε>λχνέλΧαε καί έσώβρακα μάλ
λινα.

Καί δεάφορχ όίλλχ εΐ'δη χρη
σιμότατα είς τόν βίον. Οί προσερχό- 
μ.ενοι θΐλουσιν εΰχαριστηθή εκ τε τής 
ποικιλίας, τής ποιότητος καί τών με—
το ίων Τ’.'χών.» *

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΩΝ
Έν τήί όδω Βουλές xptO. Τ.

Π ΔΙΕΥΟΥΧΣΙΣ EX Til· ΦΠΤΟΙ'ΡΑΦΙΚΠ1 ΚΙΤΛΣΤΙΙΜΑΤΙ

τών χχ. ΑΑΕΛΦΑΑΛΙ PUHAIAWV J

ΚΟΝΙΑΚ με το ποτήρι, άντί
<fc<> λ., άπό τό βραβευμένο έκεΐνο 
τού Βορδώ, είς τό ί ποκαταστημχ
τής Οινοποιίας Τρόπου, η Ά·- 
χροχόυενΟος, xarti την ΌΛτ>ν Στα—
ιον.
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‘· ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Α0. ΗΛ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΑΟΪ
(ΕΙΙΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΜΟΥ)

ΕΥΡΙΣΚΟΚΤΑΙ ΤΑ MAAAOB BODVEAOTES
Υφάσματα διά γυναικεία φορέματα, ώς και ΓαρνετυΟραε παν

τός είδους Velours brod^s, Πλούς, Βελούδα, Φέλπχι, Μεταξωτά, 
'Ατλάζια, Δαντέλαι κλπ. κλπ.

Ι^ασμέρεα δι' ενδυμασίας άνδρών καί γυναικεία επανωφόρια.

Υφάσματα επίπλων. Βελουδέ, Σατέν, Ζούτ, 'Ρέψ, Κρετών, κλπ.

^'\ου€έρταες έκλ.εκτόταται, μχλλιναι, βαμβακεραί καί πικεδένιχι.

Χειρόκτια άνδρών καί γυναικών, ώς καί /λαιμοί έτιι μεγάλης 
ποικιλίας.

Παραπετάσματα, Τραπεζομάνδυλα, Όμβρέλλαε, Κάλ 
τσχε» κλπ. τά καλλίτερα καί στερεότερα είδη.

ΥΕΛΟΠΩΛΕΙΟΝ

Γ· ΔΕΡΒΕΝΑΓΑ
μετεκομίσθη έπί τής Όιίοΰ Έ^ιοϋ^ 
όπου άλλοτε τόΧαρτοπωλεϊον ΙΙάλλη 
καί Κοδζιά, καί πλησίον τού Βι
βλιοπωλείου Οίλμπεργ.

’Κΐξωραεσβη διά τών ώραιοτέρων 
αντικειμένων τών έργοστασίων τής. 
Γερμανίας.

Τά πλέον σκερτσόζα βάζα, 
άγγεϊα, κομψοτεχνήματα.

ϊλάμπαε μεγάλης ποικιλίας καί 
καλλονής.

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

Χέλια πράγματα πρός διακόσμη·— 
σιν αιθουσών.

Εεναε αληθής μπομπονιέρα τό ύε» 
λοπωλεϊον του κ. Δερβέναγα.

/\ινά» χασέδες καί πανιά άρίστης ποιότητος.

ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ

ΤΑΠΗΤΕΣ ΡΕΨ «.ι BRUSSELS.
Πώλη?·ς το;; pra>tT<it. Xfav ουγχχ-.χοχ τιχας τιμά;

Μεγάλη oihohoha
αμπαζοπουλου

ΕΚΤΑΚΤΟΣ
121*0X1 ΧΙΑ.

Λ,ευκοΰ οίνου φιάλη λεπτ. 60; 
Μέλανος οίνου φιάλη λβπ. 60.

(Κεντρικά Καταστήματα καί 
υποκαταστήματα έν Άβή- 

νχες και Πβεραεβ?).

ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟΝ ΓΙΩΡΓΑΝΤΑ, οδός Αέόλου, ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΕΑΙΞΗΡΙΟΠ ΟΔΟΝΤΟΣΜΗΚΤΙΚΟΝ
τό νεώτερον φάρμακον τής οδονταλγίας καί τό καλλίτερον τονωτικόν 

τών ούλων.
. *♦ Έν τώ αυτώ Κουρείω, πωλοϋντχι τά καλλίτερα αρωματικά είδη, 

της τε κόμης καί τού προσώπου. Τιμαί ώρισμέναι δημοσιευθεϊσαι άλλοτε
διά τοϋ Μή Χάνεσαι.

Τοϋ δωματίου καί της 
αυλής

Ή διεύθυνσις έν τώ 
γραφείω τού Μή Χάνεσαι

Π.ΙΑΑΗ ΚΑΙ ΚοΤΖΙΑ'Οδός Ίδρμοϋ,
μεταξύ τών έμπορικών 

Γαβα,.ΐα χαί Κοχοροπού.ίον. 
Όλα τά είδη τής γραφικής ύλης.— 
’Επισκεπτήρια χαλκογραφημένα καί 
τής στιγμής.—Σφραγίδες καί έπι— 
κεφαλίδες, χρωματισμέναι καί μή, 
άπλαΐ καί φαντασιώδεις.-—Ή μόνη 
άποθήκη τών έμπορικών κατάστι
χων τού Διεθνούς Καταστήματος 
Edier καί Crische τοϋ Άνοβέρου.— 
II μόνη άποθήκη τού περιφήμου σι—
γαροχάρτου ΖΟΒ.—Πρός δέ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΦΑΚΕΛΛΟΠΟΙΕΙΟΝ


