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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ αιευηυντηχ

—ΓΡΑΦΕΐΟΝ, οαοε μοΥΧΩΧ, Άριθ. 4, άπέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά την Πλατείαν Συντάγματος.—

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ.

Ήσαν απελπιστικής ποικιλίας αί ειδήσεις άς έλάμβανε 
τις χθές περί τής ώρας καθ’ ήν θά είσέπλεεν είς Πειραιά 
ή '.Αμφιτρίτη. Άπό τής ύψίστης αισιοδοξίας μέχρι της 
έσχατης απαισιοδοξίας έκυμαίνοντο αί ώραι τνίς άφίξεως 
τών Βασιλέων.

— Είς τάς έννέα τό βράδυ.
— Είς τάς έννέα τά πρωί.
— Άκριβώς τό μεσημέρι.
— Είς τάς 4 μ. μ.
— Δέν είδατε την ώρα>· ποϋ θά'λθ·/);
— Προφήται είμεθα νά την δοΰμε ;
— Βρέ την "Ώρατ τοϋ Τρικούπη !
— Ε ! τί γράφει ή Ώρα τοϋ Τρικούπη ;
— Πώς θάλθγ πρωί πρωί, τήν ώραν καθ’ ήν βγαίνουνε 

«ί σα.Ιεψί&ΐζ.
— Α ! μαζΰ μέ τοΰς σαλεψίδες λοιπόν Οάλθη ;
— Βρέ δέν έρχεται πρωί κ’ έννοια σας. Άν δέν νυ- 

κτώση, δέν τό κουνά.
— Καί γιατί σέ παρακαλώ, ποϋ κάνεις ποϋ τά ξέρεις 

όλα ;
— Νά γιατί ! Δέν τό νοιώθεις ; Θέλει poux/ra, θέλει

φώτα.
— Καί καλλίτερο φώς άπό τοϋτο γίνεται ;
— Γιά τόν βασιλέα μιλάτε, διακόπτει ένας λεμβού

χο; τοϋ Πειραιώς, κατά τήν 9ην τής πρωίας.
' — Ναί.

— Έ, μπήτε μέσα νά σάς πάγω.
— Βρέ ποϋ Οά μάς πάς, άκόμη δέν έπεσε κανένα κα

νόνι.
— Δέ βλέπετε, ποϋ υψώθηκε σινιάλο ; Βαπόρι μπαί- 

Ηι μέσα.
— ’Έ ! καί πώς μπαίνει, θά πή οτι είναι ή Άμφι- 

ήρίπ/ ; ,
—- Νά, άμα άποκάτω άπό τό σιπά.έο βλέπεις κρεμα

σμένο αύτό τό κολοκύθι, θά πή πώς είναι πλοίο Βασιλικό. 
*

Αύτά έλέγοντο καθ’ όλον τό μήκος άπό τοϋ στάθμου 
Αθηνών μέχρι τοϋ στάθμου καί τής προκυμαίας Πειραιώς.

"Οπως ή κυβέρνησις ήγνόει άκριβώς τήν ήμέραν καθ’ 
ήν-θά ήρχοντο οί Βασιλείς, οΰτω ήγνόουν έπίσης καί τήν 
ώραν καθ’ ήν θά είσήρχοντο. Ή "Ώρα ήπατήθη κατά 
οκτώ ολοκλήρους ώρας. Τέτοιο παλγ,ορόλωγο αύτή ή 
Ώρα !

★

Ό πρώτος ενδιαφερόμενος διά τά γεγονός τής ήμέ
ρας—ό πρώτος καί ό μόνος τόν όποιον άπήντησα ήτο... 
ό πρίγκιψ Άθερινόπουλος. "Εφερε τό κυανόχρυσον πτε
ρόν του έπί τού μικρού του πίλου, έστιλβαν αί παρειαί 
του, άνησύχει ό γαλανός όφθ^Ιμός του, έρίγει ή ξανθή 
του τρίχωσις, έφερφν άμίμητα τόν στακτόχρουν έπενδύ
την του, έπεδείκνυεν ύπ’ αύτόν -τήν μαύρην του ρεδιγ- 
κόταν καί ήστοαπτεν έπί τού λευκού του ύποκααίσου αία 
στρογγύλη κίτρινη κηλίς σχήματος παρασήμου.

ΑΙ’ έπλησίασε μυστηριώδης.
Τόν ήκολούθησα σοβαρός.
Με ήρώτησεν : "Αν πρέπει νά άναβή έπι τού άτμο

πλοίου τού φέροντας τοΰς Βασιλείς.
Τού είπα οτι είναι απαραίτητον.
Μέ εχαιρέτισε. Τόν έχαιρέτισά. Κ’ έσκέφθην ότι ό 

μόνος rffrnrct πρίγκιψ έν Έλλάδι είναι ό πρίγκιψ Άθε- 
ρινόπουλος.

♦

Τό μόνον σημεΐον όπερ έξ όλου τού Πειραιώς ύπώ- 
πτευσε τό βασιλικόν τής προχθεσινής ήμέρας ήτο ή Προ
κυμαία του. Έκεΐ όπου τ’ άπομεσήμερα τήν Κυριακήν 
παίρνουν τό φρίσχο των καί τά δύο πειοαϊκά γένη,άνηρ- 
τήθησαν διπλοί φραγμοί σημαιών,ποικίλων χρωμάτων καί 
ηλικιών—ύπερίσχυε τό γραικόν στοιχείο*—ήρχιζον δέ 
καί κατέληγον οί δύο αύτοί ςοΐχοι είς τέσσαρας λευκούς
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•πασσάλους πυραμιδοειδείς, έπί τών υποβάθρων τών όποιων 
έπΐ μέν τών δύο αντιθέτων πλευρών ήσαν τά Βασιλικά 
Οικόσημα, έκ δέ τών λοιπών δύο, έπΐ μέν τής μιάς τό

I ' ■ έπΐ δέ τή; έτέρχς £ν μέγα (Ζ) ·

Έν τώ μέσω δ’ έστρώθη τάπης τήν στιγμήν τής άπο- 
βάσεως τών Βασιλέων.

στοιχεΐον

Είχε παρέλθει ή δωδεκάτη καί ούτε Βασιλεύς έφαί- 
νετο, ούτε κανόνι ήκούετο.

Εΐσήλθομεν εις τό πρώτον τυχόν ξενοδοχεΐον νά προ- 
γευματίσωμεν,άφοΰ ή καλή Πετροΰπο.Ιις έκλεισε τό κάλ- 
λιστον Έστιατόριον διά τό άφιλόκαλον τών Πειραιωτών.

Εις τό Έστιατόριον έκεϊνο ουδέποτε έκακοφάγαμεν.
*Η μαγειρική του ήτο μαγειρική μεγάλου σπητιοΰ.
Τό καλλίτερον πιλάφι έβλάστανεν έκεΐ, ώς νά ήτο τό 

ζενοδοχεΐον Ίνδίαι.
Τά φρέσκότερα ψάρια έπήδων έκεΐ μπροστά σου ζων

τανά ζωντανά, καί όμως ψημένα ψημένα.
Ή εΰωδεστέρα πουδίγγα έξέχυνε τό μϋρόν της ύπό 

τήν χαμηλήν οροφήν τοϋ Εστιατορίου.
’Ενίοτε Νηρηίς τις αγνώστων χωρών έχρύσονε τήν 

τράπεζαν μέ τήν ραδινήν της ανατολήν.
Καί όμως έπλήρονες είς τήν /7εΓμοό.τ<?.έιΓ, ώς πληρό- 

νεις και εις τά στομαχοφθορεΐα τών Αθηνών.
Αί κακαΐ γλώσσαι έλεγον δτι τόσον καλήν κουζίναν 

εις τό πρώτον πάτωμα τήν έτρεφεν Sv καλόν χαρτοπαι- 
κτεΐον είς τό δεύτερον.

Άγνοούμεν.
Ήμεϊς έκερδίζομεν είς τό πρώτον, χωρίς νά χάνωμεν 

είς τό δεύτερον.
Τώρα πού έχασεν ό Πειρκιεύ; τό Έστιατόριον τής Πε-

° ΕΜΦΪΑΜΣ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΛΙΤΟ ΤΟΪ ΟΪΡΑΝΟΪ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ.
--- r-------

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

{Ξννίχπα Β« προςγούαι»ον ίρι9. 3(0)

Εάν ποτέ συμβή Ισότης παρά τοϊς άνθρώποις, ώς 
συνεβούλευσα έγώ, διό καί οί σήμερον σοσιαλισταί μοΐ 
απονέμουν τόν τιμητικόν τίτλον τοϋ Προέδρου, ούχί όλι- 
γωτέρα καταστροφή θά έπέλθη· διότι αί φυσικώς "ύπάο- 
χουσαι διαφοραί μεταξύ τών ατόμων, αί ποοεοχόμεναι έκ 
τής φυλής, τοΰ κλίματος, τής ηλικίας, τών φυσικών 
καί διανοητικών ικανοτήτων, τής περιουσίας, τής ανα
τροφή; καί μυρίων άλλων, τά πλεΐστα τών όποιων ό άν
θρωπος δέν δύναται δι’ ούδενός μέσου ή νόμου νά μετά 

χαράττουσι βκθείας τάφρους μεταξύ αύτών. Ό 
Αριστοτέλης είπεν ότι ενεκα τής διαφοράς ταύτης αιω

νίως θά ύπάρχη ή δουλεία- καί έχει δίκαιον, διότι μέ
χρι σήμερον ύφίσταται, άν καί έχη άλλην μορφήν, ίσως

I

Γγου.τδ^ίύΐζ·, μοϋ φαίνεται δτι έχασεν ό κύριος αύτός 
τήν γαστέρα του.

Κύριοι ΙΙειραιεΐς, φροντίσατε νά τήν άναπληρώσητε.

★

Ελεγον λοιπόν οτι είσήλθον είς τό πρώτον τυχόν ισό
γειον Έστιατόριον.

Δέν ήτο πολύ κακόν.
Ητο κατά τό σύνηθες καί ξενοδοχεΐον και εαίΥρ»·®.

Άλλά εύγενεστέρου είδους.
Η ταβέρνα, ώς νά έντρέπετο, ήτο κρυμμένη όπισθεν 

τής αιθούσης.
Έν δε τή αιθούση ύπήρχεν αρκετή Εύρώπη κλεισμένη 

μέσα είς κουτιά τόνων, αστακών, σαρδελών, σολομών 
και έντός φιαλών Δοέεο, Οίκονόαου, Μονάχου καί Παΐλ- 
Αί'ϊλ.

Ήρώτησα νά μάθω τ’ δνομα τοΰ ξενοδοχείου.
— Πιστι-μοά ! μοΰ άπαντά ό είς τών ύπηρετών.
’Ανοίγω τά μάτια μου ώς νά ήσαν στρείδια καί τόν

κυττάζω.
— Είνε φρανδζέζικα, με λέγει, θά πή: διάφορα πράγ

ματα.
Έζακολουθώ νά τόν ατενίζω άσκαρδαμυκτεΐ, δίκην 

μαθητου δστις δέν έννοεϊ κάτι ποΰ τοϋ είπεν ό διδάσκα
λός του.

Ό ύπηρέτης υποπτεύεται δτι δέν τό είπε καλά, κά- 
μνει μίαν γύραν κ’έρχεται τήν φοράν αύτήν έν πεποιθήσει 
καί μοί λέγει :

—— ΠιπτίΛ τοά !
Μέ συλλαμβάνουν πλέον τά γέλοια ακράτητα.
Γελά ό σύντροφός μου μεθ’ ού συνγευματίζω.
Γελά ό ύπηρέτης.
Γελώ έγώ.

δέ χειοοτέραν ή έπί τής έποχής του. Καί ό Πλάτων ό 
ονειρευόμενο; είπεν οτι οί 'Αθηναίοι έγεννήθησαν διά νά 
διοικώσι, οί δέ βάρβαροι νά ύπακούωσι. Ό Proudhon δεν 
είπεν εύφυώς, προκειμένου περί τή; ανισότητας τής γυ- 
ναικός καί τοΰ άνδρός, δτι ή γυνή οφείλει νά κατέχη έν 
τή κοινωνία θέσιν μετά τής κλίνη; της ; Έάν λοιπόν 
κηρυχθή, ύποθετέον, διά μιάς κυβερνητικής διαταγής 
ενός λαού ή ’Ισότης απέναντι τοΰ νόμου (άν καί σήμε-

την ατομικήν αζιαν του Οικαζομενου; και ω; προς την 
περιουσίαν, τοΰτο θά ήτο τό άκοον άωτον τής αδικίας, 
συνέπεια δέ θά είνε * έμφύλιος πόλεμος· διότι ούδέν ά- 
τομον ικανόν θά παραδεχθή ώστε ό φυσικώς πλησίον 
του ανίκανος νά δρέπη έξ ίσου τούς καρπού; τών κόπων 
του- έπειδή δέ έν καιρώ ’Ισότητας άνθρωπίνως είνε αδύ
νατον νά εκτίμηση τις καί τάς έλαφροτέρας άποχρώσεις 
τής ίκανότητος τών ατόμων, είς τρόπον ώστε νά διανεί-
___  * > t , * > / ♦ ζ -

τό Steam, ό ατμός έκεϊνος, δστις κινεί τόν άνθρωπον κα 
τον αναγκάζει νά ένεργή άδιακόπως, δταν εύρίσκητα 
ρΧόνος είς τήν σκληράν πάλην ύπέρ τής ύπάρξεώς, ενθο 
είνε άνάγκη, διά νά έξασφαλίση εαυτόν, νά έκγυμνάζι

'Ότε ό διευθυντής τοΰ Ξενοδοχείου πληροφορούμενο; 
•τί έρωτώ, μοί λέγει αύτός τό αληθές δνομ.α τού ξενοδο 
χείου :

— Ποιχί.Ιη Στοά !
Έζήτουν νά συγκρατήσω τόν γέλωτά μου, φοοούμε 

νος οτι θά καταισχυνθή πολύ ό ύπηρέτης.
Άλλά τό σκυλί έπέμενε νά μάς λέγη ·
— Τί νά σάς κάνω, ποΰ τά ξέρω έγώ τά φρανδζε·

ζικα !

Τό.πρώτον κανόνι έβρόντησε.
"Οπου φύγη φύγη !
Εμπροσθοφυλακήν πρός τήν προκυμαίαν έσχημάτισαν 

«ί λοϋστροι, έν άλαλαγμώ.
Τό λόυστρικόν στοιχεΐον άναλυθέν ύπό τοΰ κ. Χρη- 

στοιιάνου εύοέθη δτι είναι ή βάσις πάσης δεαδηλώσεως.
Καί πρό πάντων βασιλικής.

★

Μέ τό πρώτον κανόνι έπιβαίνομεν λέμβου καί άναγό- 
μεθα νά άντικρύσωμεν τήν ' Λμφιτ ρίτην.

Καί έπειδή ή γή είναι στρογγύλη, βλέπομεν πρώτα τήν 
σημαίαν της, έπειτα τόν ιστόν της,έπειτα τό κράνος τοΰ 
κ. Χαδζηπέτρου,καί έπί τέλους τήν ιδίαν,υψηλήν, ισχνήν, 
χαρίεσσαν, χοχέτταν.

Τό θέαμα τοΰ λιμένος ήτο λαμπρόν.
Τά ήμέτερα πολεμικά καί τά τυχόντα έκεΐ έπ’ ευκαι

ρία ρωσικά χωρισμένα είς δύο πτέρυγας άπετέλουν είδος 
ύγράς αιθούσης, προπαρεσκευασμένης διά κοτιλιών.

Ένοήσαμεν δτι ή χορογραφική αύτη κατάταξις ώφεί- 
λετο είς τόν άξιότιμον Λιμενάρχην τοΰ Πειραιώς.

'Έκαστον πλοΐον μέ τά πλήθος τών πολυχρώμων καί

άεννάως δλα τά διανοητικά καί ηθικά κεφάλαιά του. 
Καί ναί μέν έν τή τελευταία ταύτη περιπτώσει, ήτις 
καί ύφίσταται σήμερον, ύπάρχουσι πλεΐσται άδικίαι καί 
βλάβαι καί κακουργήματα καί πόλεμοι καί καθεξής,άλλ’ 
αύτά εινε αναγκαία κακά, διότι άνευ αύτών δέν γίνε
ται πρόοδος. Ό,τι προορισμόν καί δύναμιν έχει ό άν
θρωπος, είνε νά τά καταστήση σχετικώ; σπανιότερα. 
Μόνον κατά εκατόν ή διακόσια έτη άπας, είνε καλόν 
νά γίνηται ή διανομή τής περιουσίας εν μια κοινωνίφ, 
διά νά έξουδετεροΰται κάπως ή αδικία καί ή βλάβη, 
ήτις συνήχθη κατά τό διάστημα αύτό. Ούδέν μέτρον 
σταθερόν καί ριζικόν είνε ωφέλιμον, τουναντίον μάλιστα 
εινε καταστρεπτικόν. Πρέπει νά έχη τις ύπ’ δψιν οτι οί 
άνθρωποι δέν είναι έκ γύψου, καί επομένως νά θέλη νά 
τούς διατάξη τις κατά τό δοκοΰν, άλλ’ είναι πλήρεις 
ζωής, έξ ού καί έπέρχονται αύτομάτως αί διαφοραί με
ταξύ των’. Ούδέ\εοτε πρέπει νά λείψη τό καλόν άλλ’ ου
δέποτε νά λείψη καί τό κακόν, τό κακόν όμως πρέπει νά 
ήνε είς όλιγωτέραν ποσότητα- τό άπολύτως καλόν κα
ταστρέφει, ώς καί τό άπολύτως κακόν ή συνύπαρζι; 
αύτών αποτελεί τήν πρόοδον- άν άποκλεισθή τό Sv έξ αύ
τών, τότε τετέλεσται- ή ιδεώδης εύδαιμονία υπάρχει ή 
εί; μέγαν νοΰν ονειρευόμενο ν, ή είς αμαθή.

Φαντάζομαι τήν στιγμήν ταύτην, δτι βλέπω ενα άν
θρωπον θαυμάζοντα μαγευτικήν τινα πρωίαν έαρο; την 
Φύσιν μέ κεχηνός στόμα άπό τίνος λόφου- βλέπει τούς

πολυσχηματίστων σημαιών του ώμοίαζεν Αρλεκίνον. ‘Ο
λίγον άν ένέτεινες τήν φαντασίαν σου, θά έπεοίμενες ν* 
άκούσης φαιδρά ντίν-ντ.ίν κωδωνίσκων. Έπί τών κεραιών 
τών ιστών ϊσταντο ατρόμητα τά ναυτάκια μας, ώς νά 
ήθελον νά χορεύσουν τόν συρτόν. Πρός τό βάθος δέ τοΰ 
λιμένος, όπου είχε σχηματισθή έκ τών κανονοβολισμών 
πυκνή ομίχλη, αί βαρκοΰλαι μέ τά λευκά πανάκια των 
ώμοίαζον πρός κοπάδι μεγάλων περιστερών.

Ή ’ /Iμφιτρΐτ η εισέρχεται καμαρωτή. Τό Ζιμωσακ οΐ 
Ιίασι.Ιεϊι; αντηχεί βροντώδες άπό τών ιστών ώς δι- 
σύλλαβον αα-./ίϊή. Αί μουσικαί τών πλοίων παιανίζουν τό 
βασιλικόν. Μία λέμβος είκοσάκωπος φέρει τό ύπουργεΐον 
πρός τήν ' Λμγιτρίτην. Άλλη τούς ύπασπιστάς καί τά 
λοιπά σκυλολόγια τής αύλής. Πλησιάζομεν καί ήμεϊς μέ 
τήν ίδικήν μας. Οί ύπουργοί άναβαίνουν ασκεπείς. Καί 
μένουν έπί ικανά λεπτά τής ώρας ώς προσκυνηταί είς τήν 
θύραν τής πρώτης θέσεως. Τούς έλυπήθην έγκαρδίως. 
Τά έξισωτικά μου ένστικτα έπανέστησαν. Δέν έννοώ 
μέ τό καπέλλο κάτω ούτε πρό τοΰ θεοΰ μου νά παρα- 
στώ. Μόνον πρό τής Πεντάμορφης δύναμαι ν’ άποκαλυ- 
φθώ μεθ’ υπερηφάνειας.

Ή Βασιλική ατμάκατος παραλαμβάνει τήν Βασιλικήν 
οικογένειαν. Προηγείται αύτή; ή ύπουργική λέμβος.

Αί ζητωκραυγαί πυκνοΰνται, συμπυκνοΰνται,συνενοΰν— 
ται είς μίαν μάζαν κραυγής πολυσυνθέτου.

Ή οικογένεια αποβιβάζεται έπί τής προκυμαίας. Καί 
άπό τής προκυμαίας είς τάς άμάξας των.

Ή οικογένεια σπεύδει είς τόν σταθμόν τοΰ σιδηρο- 
δρόμου.

Έπερίμενεν εΐδιχην άμαςοστοιχίαν.
Εύρεν όμως γενεχην αμαξοστοιχίαν.

λαμπρούς καί χλοερούς λειμώνας μέ τά ώραΐα δενδρύλ
λια’ δάση κρύπτοντα είς τούς κόλπους των τόσους έρω
τας εξ ΐοιδος πεπλασμένων πτηναρίων άναμιγνυόντων 
είς τό άρωμα τής πρωινής αύρας το γλυκύ άσμα των- 
άνθη έπιδεικνύοντα ολην τήν γυμνήν θαυμασίαν καλλο
νήν των άνευ αίδοΰς είς τά δμματα τοΰ πρώτου τυχόν
τος έντόαου περιΐπταμένου καί άερίζοντος ώς καλλιτε- 
χνικώτατον ριπίδιον τό τρυφερόν καί πλήρες αρώματος 
σώμα αύτοϋ.Λαγωός άσπάζεται τρυφερότατα τήν σύζυγόν 
του ύπό τινα εύωδιώντα θύμον ή ροδοδάκτυλος αύγή α
φυπνίζει ήσύχως καταπεπονημένον λύκον, όμ,ιλοΰσα είς τό 
ούς του διά τοΰ γλυκέος ψιθυρίσματος τών φύλλων σειρά 
κυανών όρέων εκτείνεται είς τόν άπειρον ορίζοντα περι
βαλλόντων τήν ώραίαν πρασίνην πεδιάδα καί ένούντων 
αύτήν μετά τοΰ θαυμασίου γλαυκοΰ ούρανοΰ- θάλασσα ή
μερος, γαληνιαία ώθουμένη είς άθώον έγκλημα ύπό τής 
δροσερά; τής αύγής αύρας διά νά δώση πρωινά τινα τρυ
φερά φιλήματα είς σκληρόν καί άκαμπτον βράχον ό 
αδαμάντινος άστήρ τής Αφροδίτης συμπληροΐ τον εκθαμ- 
βοΰντα στολισμόν τή; ώραιωτάεης γυναικός, τής φύσεως! 
πανταχοΰ μαγευτική ησυχία! ’Ακούω τόν άνθρωπον βν έκ- 
στάσει έκφράζοντα τόν θαυμασμόν του διά την μεγαλο
πρεπή ταύτην αρμονίαν !

Άλλά δέν συλλογίζεται ό -άσκων ούτος άνθρωπο- 
άντί πόσων θυσιών εξαγοράζεται ή αρμονία αύτη ; δεν 
φροντίζει νά ίδή καί τό revers de la inidaille, ώς λέγουν

I
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Διότι πρό τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως ύπάρχει ή Α. Μ. 
ό 'Ατμός.

Οι ύπουργοί σύγκάθηνται μέ κλητήρας καί οϊ πρέ
σβεις μέ χωροφύλακας.

Τούτο ό κ. Κοσονάκος τό ύπολαμοζνει ειδικήν τιμήν 
καί δυσαρεστεΐτε διότι ό διευθυντής τού σιδηροδρόμου 
έξέβαλεν αυτοδικαίως ένα κλ,ητήρα από τοϋ βαγονίου 
τών πρέσβεων.

Ή άμαζοστοιχία αναχωρεί. Οπου σταθμός καί ζη- 
τωκραυγαΐ. Εις Πειραιά τό πλήθος διπλασιάζεται καί 
τριπλασιάζεται. "Ολαι αί άρχαί χύνονται είς τούς δρό
μους, ζητοϋσι άμάξας. Το παπαδολόγιον ευλογεί την 
οικογένειαν. Ή οικογένεια έπιβαίνε·. τών τεθρίππων της 
καί διελαύνει την 'Odor Έρμου.

★

Έδώ καταθέτω την ποοαστειακην μου αποστολήν είς 
χεΐρας τού πρωτευουσιάνου 'Orov.iov.icZ καί άποσύρομαι 
είς το μικρόν μου συρικτικόν έργαλεϊον.

KpMtpt.

01 ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

— θά μείνρς βρέ ’ςτό σπήτι ; έβρυχατο ή σύζυγος.
— Οχι, Κυρία 5ίάρθα . . . έψέλλιζεν ό σύζυγος.
— Όχειά νά σέ φάν) !
Καί στρέψασα τά νώτα μεγαλοπρεπώς κατηυθύνθη πρός 

τό δωμάτιόν της, όπόθεν μετ’όλίγον έξήλθε φέρουσα πά
σαν την πανοπλίαν τοϋ Κυριάκού καλλωπισμού, καί διευ- 
θυνθεϊσα πρός την έξώθυραν, πρίν πατήση τό πόδι της 
είς τόν δρόμον, έστράφη καί είπεν άδιαφόρως πρός τό κε-

ραυνωμένον ήμισύ της : — Σούπα, καί βραστό ! Ητο τό 
τρυφερόν της au reveir.

*

Ο σύζυγος, ό άφι.ί.ύτιμοι;, κατά τό σύνηθες λούσιμον 
τής συζύγου, καί ή Κυρία. Μάρθα, κατά τό ευσεβές βά- 
πτισμα τού συζύγου, είναι Sv ερατεινόν ζεύγος, οπερ 
λαμβάνω τήν τιμήν νά παρουσιάσω μόνον είς τούς άνα
γνώστας μου σήμερον, καί τούτο έπί τή χρυσή ευκαιρία 
μιάς βασιλικής έλεύσεως, υποσχόμενος έ'ν τινι τών προ
σεχών χειμερινών συναντήσεων μας νά προσοέρω αυτούς 
έν τή αιθούση τών στηλών μού ώς άλλεπάλληλα κύπελ
λα τείου.
Ή Κυρία έξήλθε νά συνένωση τόν χείμαρρον τής έορτα- 
σίμου έσθήτύς της μέ τήν μεγάλην θάλασσαν τών ’Αθη
νών, θάλασσαν υποδοχής. Έν δέ τή ύψηλή αυτής έπί 
τοϋ οίκου προνοίζ ένεζ.αθίδρυεν είς τό μαγειρεΐον, ούχί 
ευτελή τινα κουζίναν, άλλά τόν σύζυγον.

Περί τήν μεσημβρίαν έπαναυρίσκω τόν σύζυγον είς τό 
μαγειρεϊόν του φέροντα άκόμη τήν ποδιά τής υπηρεσίας, 
καί μονολογούντα· άν ή Κυρία άπήρχετο βασίλισσα, ό 
Κύριος έγένετο φιλόσοφος ! Καί έλεγε προσεκτικά προσε
κτικά μέ τήν καθαρεύουσαν γλώσσάν τρυ : 'Υπάγουν νά 
ϊδουν τούς βασιλείς ! Δι’ ενα άνθρωπον, διά μίαν γυναϊ
κα, νά γίνωνται τοιαΰτα πράγματα ! Έγώ δεν δίδω 
ένα παράν διά τούς βασιλείς ' Καί έκοπτεν είς τό πιάτο 
εύώδε ζ κρό|Λ[Λυον.

*

Δέν είναι άνάγκη νά εί'πω δτι δέν συνεμερίσθην τήν 
γνώμην τού κρομμυδοκόπτου δημοκρατικού, φρονών δτε 
καί οί βασιλείς έχουοι σχετικήν άξίαν έν τω κόσμω τού-

οί Γάλλοι ;
Ή υπαοξις έκείνων τών θαυμασθέντων πτηναρίων όφεί 

λεται είς τήν σκληράν καταβρόχθισιν απειραρίθμων μι- 
κροσκοπικών ζωυφίων, τών οποίων ή άπώλεια είνε ή ευ
δαιμονία τοϋ ωραίου πτηνού. Το τρυφερόν κελάδηυ,α τού
του κόπτεται αίφνης είς τόν λάρυγγα του, ύπό τής ά- 
καίβου έπισκέψεως ένός γυπός. Ό αναιδής λύκος δέν σέ
βεται τήν κλίνην τοϋ δειλ.ού λαγωοϋ, οστις λίαν προθύ
μως θά τώ προσέφερε τήν παρά τή συζύγω θέσιν του, 
έάν έπρόκειτο μόνον περί μοιχεία;· έάν δέ ό χήοος λα- 
γωός διαφυγή νά χρησιμεύση ώ; πρόγευμα είς τόν λύκον, 
τότε καταφεύγει είς τήν υπηρεσίαν ένό; ξενοδόχου διά 
νά διέλθη τό έπίλοιπον μέρος τής μαύρης του ζωής.

Ό άτρόμητος λέων έκδικεϊται, άν καί άργά ολίγον, 
τον δολοφονηθέντα και άτιμασθέντα λαγωον ή δροσεοά 
έκείνη αύρα φέρει είς τούς κόλπου; της τα φοβερώτεοα 
δηλητήρια διά τε τά φυτά καί τόν άνθρωπον ή ήμερος 
έκείνη θάλασσα έξογοράζει τήν ησυχίαν τη; διά φοβερά; 
τρικυμίας είς Sv άλλο μέρος τών εύρέων νώτων της κατα- 
βροχθίζουσα πλοία καί άνθρώπους· ό δέ μέ κεχηνός στό
μα έν έκστάσει θαυμάζων άπό τοϋ λόοου άνθοωπος δολο
φονείται αίφνης ύπό ένός μαντάτου ή άλλου άνθρώπου. 
Πανταχοΰ καταστροφή ! άλλά άκριβώς διά τούτο ύφί- 
σταται αρμονία* οι ίδιοι νόμοι διέπουσι καί τήν άνθοω- 
πότητα.

Τώρα, ώ πολυέλαιέ μου πάτερ, εινε άνάγκη νά σάς

είπω ό'τι, άφού δέν πρέπει καί δέν είναι δυνατόν νά 
ύπάρχη Ίσότης, δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξη καί Αδελ
φότης ; διότι αύτη στηρίζεται έπί τής Ίσότητος, δηλαδή 
έπί ένός άτοπου· πρέπει νά ύποτεθή δτι συνεστήθη ήδη 
ή Ίσότης, καί έπομένως οί άνθρωποι δέν έ’χοΰν παρά νά 
φέρωνται πρός άλλήλους ώς άδελφοί πλέον νά άγαπώσιν 
άλλήλους ώ; άδελφοί, διότι όταν δέν είνε ίσοι οί άνθρω
ποι, δέν είναι δυνατόν καί νά ά.γαπώνται’ ή κοινωνία 
μά; διδάσκει άρκετά σαφώς περί τούτου. Έκτός τούτου 
ή συμπάθεια άτόμου πρός άτομον δέν έξαρτάται οΰτε έκ 
τής θελήσεως, οΰτε έξ οΐωνδχ,ποτε φιλοσοφικών άρχών* 
δέν χωνεύει τι; πολλάκις άλλον, μόνον καί μόνον, διότι 
Λέν τόν χωνεύει* έπομένως είς αντιπαθητικά άτομα δέν 
δύναται νά κάμη τό αυτό καλόν, τήν αύτήν θυσίαν, οίον 
καί είς τά άγαπώμενα ή λατρευόμενα. Ή Γή είνε πολύ 
μεγάλη, οί δέ βραχίονες τών κατοίκων της είνε πολύ 
βραχείς, ώστε νά περιπτύξωσιν άλλήλους. Ό,τι δύναται 
νά πράξη ό άνθρωπο; είνε νά άγαπήση τόν όμοιόν του 
διά τήν στενήν συγγένειαν τοϋ αίματός του, διά τήν φι
λίαν, χάριν τών ορέςεών του καί τών συμφερόντων, χά
ριν τού σχετικού δικαίου καί τού γενναίου χαρακτήρος. 
Ό έγωϊσμός ούτος υπηρετεί πολύ περισσότερον τό γενι
κόν συμφέρον τής ανθρωπότητας ή ό χιμαιρικός έκεΐνος 
χριστιανικός άλτρουισμός (altruismus). Βεβαίως ή παγ
κόσμιος άδελφότης είνε τό ιδεώδες τών άνθρώπων* ή ιδέα 
αύτη έχει τι τό γενναΐον, τό ενθουσιαστικόν καί τό άφε-

-—φ· καί άφού ή έλευσις ένός βασιλέως γίνεται άφορμή 
-τόση; πανηγύρεως καί βοής καί ζωής καί λαμπούτητος, 
•χαί περιπάτου καί εξωστών πληρουμένων, καί ποδογύ- 
φων διαχεομένων καί παρατηρητικότητος,' καί ζητοκραυ
γών, καλώ; νά έλθη ό βασιλεύς.

Άπό τό πρωί εύρίσκομαι είς τήν όδόν τού Έρμοΰ, ό- 
-δηγούμενος ύπό τής Ώρας καί τής Νέας Έφημερίδος, 
αΐτινες άναγγέλλουσι πρωινήν τήν έλευσιν τοϋ βασιλέως' 
έν τούτοις ή όδός τών βασιλικών παρελάσεων ούδόλως 

έρει έν τή φυσιογνωμία της τήν επισημότητα τής προσ- 
οκίας· νομίζετε ότι κοιμάται ή ότι κεΐται άπεσυρ- 

μένη είς τόν κοιτώνα της, μή έχουσα όρεξιν νά δεχθή 
έπισκέψεις, καί μή ένδυομένη τήν έπί τής υποδοχής 
έσθήτα. Άλλοτε τήν ήνάγκαζαν τήν δυστυχή, έπί τή 
εύκαιρία τοιούτων πκνηγύρεων, νά περιβάλλεται βαρύτι
μον φόρεμα, ούτινος έκάστη πτυχή άπετελεΐτο υπό μιάς 
σημαίας, ένθυμεΐσθε· καί είχε καταντήσει ρακώδες καί 
ρυπαρόν τό ένδυμα, ώς άν έξέσπα επ’ αύτού έπίτηδε; ή 
οργή της, βιαίως συνθλίβουσα, καί σύρουσα, καί πετώσα 
ειτα- διότι δέν ήτο οικοδέσποινα πλέον ευπρεπής, ού
τω πω; διακοσμουμένή, άλλ’ ηθοποιός, ύποχρεουμενη νά 
παραστήση καλά κακά Sv πρόσωπον. Άλλ’ ήδη ή Κυρία, 
άνακτώσα πάσαν αύτής τήν άξιοπρέπειαν, άφίεται έλευ
θέρα· καί ή αξιοπρέπεια τής Κυρίας έννοεϊ νά έζ.δικηθή 
λιγάκι τάς παρελθούσας αύτής ταπεινότητος. Και ή
Ερμαϊκή Όδός εφησυχάζει, άτημέλητος.

Άλλά διακρίνω πρό τής Καπνικαρέας τρεις έρυθράς 
•στολάς συσπειρουμένας περί όδακαθαριστήν, βπουδαζού- 
σας, χειρονομούσα;, έπιπληττούσας· ή σκούπα εργάζε
ται ήρέμα- μία καί μόνη· τήν έρημίαν τής όδοϋ αυτή 
μόνον ή οασις συνταράσσει" είναι ή ωρα έννάτη" αναμέ
νεται ό βασιλεύς, καί όμως οί κλητήρες άναμένουσι . . . 
τό κάροον διά νά παραλαβή τάς άκαθαρσίας.—Σημειώ
σατε ότι τό οκούπισμα έγίνετο τάς τελευταίας όόρας, διά 
νά ήναι, φαίνεται, τή; ώρας’ άντήχει ό εκατοστό; κα- 
νονοβολισμός, καί τό σάρώθρον είργάζετο, καί ένομίζετε 
ό'τι οί ζ.ατά τάς τελευταίας στιγμάς καταβρέχοντε; την 
"Ερμαϊκήν όδόν έξεπροσώπουν τήν φρόνησιν, ψυχρολούου-

"λές συνάμα, καί έπιβάλλει τόν σεβασμόν, άλ.λά δεν δυ- 
ναται νά στηοιχθή έδώ τό συμφέρον τού Μέλλοντος.

Τά αξιώματα μου θά είχον τφόντι πρακτικήν άςίαν, 
•έάν δέν έξεφραζόμην τόσον ύπερβολιζ.ώ;’ έάν π. χ. προ
κειμένου περί τή; Ίσότητος άντί νά έλεγα «ό έχων δυο 
χιτώνας, δότω τον ένα εις τόν μή έχοντα» έλεγα : «ό 
•έχων δύο χιτώνας, δότω Sv μανίκι μόνον αυτών τώ μη 
-εχοντι»· τότε όρθότερον θά ώμίλουν. Αυτό δέ τό «αγα
πάτε άλλήλους» τόσον άπολ.ύτω; ρηθέν έχει τι τό υστε
ρικόν, τό ομολογώ τώρα ευχαρίστως, είνε μία παραγγε
λία πολύ χρυσαλοιφιζ.ή μή δυναμένη νά έφαρμοσθή εις 
τού; άνθρώπους κατά γράμμα.

(Άκολουθεΐ).

σαν, όχι τήν κόν·.ν, άλλά τάς κεφαλάς τοϋ συρρεύσαντος 
έκεΐ πλήθους.

★

Καί έγένετο άμιλλα είς γενναιοψυχίας τού Δήμου Α
θηνών άπορρίπτοντος πάσαν δαπάνην δι’ ύποδοχήν τοϋ 
βασιλέως, τοΰ βασιλέως μετά τούτο άποφαινομένου ότι 
δέν έπιθυμεΐ νά έξοδεύωσι δι’ αύτόν, τοϋ Δήμου ύπεί- 
κοντος τήν τελευταίαν ώραν είς αίσθημα εΰσπλαγχνίας 
καί άβρότητος, καί άποστέλ.λοντος Sv κάρρον καί ένα κα- 
τακουρρελίασμένον σκσυπιδάν. και έγένετο άμιλλα εί; 
γενναιοψυχίας.

*

Μόνον τρεις έξώσται τριών μεγάρων τριών ομογενών 
έθεώντο σημαιοστόλιστοι. Μάλιστα ό Κ. Μενέλαος Νε- 

ρεπόντης, έκτός τών μεγαλοπρεπών σημαιών τβυ, έξώ- 
ευσε καί τήν προσωπικήν του μεγαλοπρέπειαν από 

πρωίας μέχρι μεσημβρίας παραστατών έν φροντίδι είς τό 
σάρωμα τών πεζοδρομίων του, καί ασκεπής, διά τήν ιε
ρότητα, ώς φαίνεται, τοϋ σκοπού.

*

Κατέοχοντ’ αί βασιλιζ.αί αμαξαι είς τόν σταθμόν πρός 
παραλαβήν κ.τ.λ. Ό Άγαθόπουλος μετά τής οικογέ
νειας του, συναντών αύτάς,αποκαλύπτεται πρό τού ηνιό
χου τής πρώτης, ζ.ατάθαμβος : «ό βασιλεύς ! μωρέ στο
λή !»

★

ΙΙερι τήν τρίτην ώραν τά πάντα ήσαν έτοιμα πρός ύ
ποδοχήν .* οί δρόμοι, τά πεζοδρόμια, αΐ τράπεζαι τών 
ζαχαροπλαστείων, οί έςώσται, τά παράθυρα, αί σημκΐαε 
τών ομογενών,τό πυροβολικόν ! τό πεζικόν ! τό ιππικόν !, 
καί, τελευταΐον, πλησιέστερον πρός τά ’Ανάκτορα, δίκην 
αγήματος, τό εύζωνότερον τών σωμάτων, τό do'j.iixdr.

*

Καθ’ ήν στιγμήν ήχοϋσι τά πυροβόλα πρός χαιρετι
σμόν τών βασιλέων, δημοκρατικός τι; δύναται έξαίρετα 
νά σκεφθή ώς έξής : Πολύ κατάλληλο; καί άξια δ·.’ ηγε
μόνας είναι, νά άναγγέλλη τήν παρουσίαν των, ή γλώσ
σα τών κανονιών, ή γλώσσα τής καταστροφής καί τής 
άγοιότητος. Άν ή σκέψις αύτή έγεννάτο έπί τή υποδοχή 
τής Κυριακής, θά τήν έθεώρουν κάπως κωμικοτραγικήν.

★

Δύο νέαι γνωριμίαι πληροϋσι θυμηδίας τήν καρδίαν 
μου : ό κόμης Δέ Κάστρος, τόν όποιον δέν ειχον ευτυχή
σει νά άντικούσω μέχρι τούδε, καί τά κράνη τών υπασπι
στών. Καί φαντάζομαι ότι τά κράνη έ/.εΐνα άπετελέ- 
σθησαν άπό τό ύψηλό καπέλλο’ τοϋ άνωτέρω κόμητος, 
άφού άπό τίνος δέν κοσμεί πλέον τήν κεφαλήν του, κατ’ 
άναλογίαν τοϋ θαύματος τοΰ Χριστού, θρέψαντος διά 
τριών άρτων τρισχιλίους άνθρώπους. Καί πόσον είνε στιλ
πνά, κκί υπέροχα, καί πόσον επιβάλλονται, καί κατα- 
θαμβούσι τούς γύρω θεατάς, ώστε «τρέμ’ ή φωνή 'ς ζί 
χείλη των, τά λόγια λησμονούν.» Έκ τούτου εξηγώ κκί 
τήν απουσίαν τών ζητωκραυγών κατά τάς παρελάσεις 
τών βασιλικών οχημάτων.

Άπόδειξις δέ τής άνωτέρω άληθείας : Άφού πκρήλκ-^
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βαν πρό τοΰ πλήθους πάσαι «ί άνακτορικαί κχί λοιπαί 
έπίσημοι άμαξαι, κχί έξέλιπεν ύπό τάς στοάς τών άνα- 
κτόοων ή εκ τής χολικής μεγαλοπρεπεία; κατάπληξις, 
κχί ό κ. πρωθυπουργός άνεχώρει, κχί χί συνχθροίσεις ή- 
ρχιοΰντο, κχί έπεστρέφομεν είς τά ίδια, τότε μόλις, ένω 
ένομίζατε 3τι έφθάσατε είς τόν τελευταΐον στίχον τοΰ 
σοννε'τον τοΰ έπιγραφομένόυ ‘?’Λο<Ι«χή, βλέπετε οτι τό 
σοννέτο ακολουθείται άπροσδοκήτως άπό έξ—όκτώ ακό
μη στιχάκΐχ, τά όποια ό Λχσκχρχτος έν τή Στι^οτρ- 
γΐχή του ονομάζει ούράν Τοΰ σοννέτον ένώ δηλ. μέ μίαν 
μεταβολήν άφίσατε οπισθέν σας τό παλάτι, σάς αναγ
κάζουν νά στρέψητε πάλιν περιέργως τόσα Ζήτω καί 
Ζήτω καί πάλιν ζ/μ«, πλήττοντα έκ τών όπισθεν τάς 
άκοάς σας' καί άνέρχεσθε καί συνωθεϊσθε αύθις πρό-τής 
ανακτορικής πλατείας, καί έντρυοάτε είς τάς συριγμα- 
τώδεις ζητωκραυγάς, είς τα ζητωκραυγώδη συρίγματα, 
είς ά είναι τοσοΰτον ήσκημένοι οί λάρυγγες τών λού
στρων, κχί αναμένετε.

*

Συνεδυάσαμεν πάντοτε έν ταϊς έορταϊς μας τό ζήτω 
καί τό σύριγμα’ τόν ενθουσιασμόν καί τήν σάτυραν τό 
δεύτερον μάς αποκαθαίρει έκ τής αμαρτίας τοΰ πρώτου.

τούς ζητωκραυγάζοντας· λίθος τοΰ οικοδομήματος τής 
μικράς προσλαλιάς του είναι ή .τατρίς, ή εγκάρδιος ίσιο- 
οσχή, ύ Υψιστος·, ή .τϊστις, ή δόςα, τύ at.l.lar, ζιζιστί- 
γασμα δέ, Ζητώ το ίθνος. Ζήτω τύ ίθνος ! άπαντώσι 
κάτωθεν, καί στρέφοντες άναχωροΰσι. Καί τώ πάντα ή
σύχασαν.

*

ΐσταται παρά τώ βασιλεϊ έπί τοΰ έξώστου ή γλυκυ
τάτη βασίλισσα· ύπό τό βυσινόχρουν άλεξήλιον καί μέ 
τήν βυσινόχρουν περιβολήν της είναι χρυσούς ήλίου δί
σκος καταδυόμενος έν μέσω άπλέτου πορφύρας.

★

ΙΙαρετηρήθη ή απουσία ίοΰ κ. Κουμουνδούρου, άλλά 
παρετηρήθη τάχα καί ή είσοδος αυτοΰ είς τήν έπί τής 
Ερμαϊκής όδοΰ οικίαν, άπέναντι τοΰ ζαχαροπλαστείου 

Σαρρή, ένθα κατοικεί ό κ. Γουδής ; Καί παρετηρήθη ότι, 
καθ’ ήν στιγμήν παρήλαυνεν ή πομπή ύπό τήν οικίαν, 
τό κεκλεισμένον κιγκλιδωτόν ένός τών παραθύρων της 
ώσεί σπασμωδικώς διεκινεΐτο έσωθεν ; Όπισθεν αύτών 

j έγκαταλελειμμένος έραστής έθεάτο παρερχομένην έν νυμ- 
,?Μΐή έσθήτι καί περιπλέγδην μετά τοΰ νέου νυμφίου συμ— 
έαδίζουσαν τήν Δαλιδάν τοΰ παρελθόντος. . .

*

Μεταξύ τοΰ πλήθους :
Ενας πλακίώτης πρός τήν σύντροφόν του μετά τήν 

προσλαλιάν τοΰ βασιλέως : «Πάμε, Λενίώ' άνάθεμά με 
κι’ άν κατάλαβα τίποτε.» Κύριός τις πρός τινα ΰποψή- 
φιον δήμαρχον, δεικνύων αύτώ τό πρό τής πλατείας άλ
σος .· Γιά δές τί ώραΐο είναι !

‘Ο ύποψήφιος : Ά ! αύτό θά τό χαλάσω, καί θά τό 
κάμω ένα μέ τήν πλατείαν !

Τό άκρον άωτον τής πεποιθήσεως ύποψηφίου δημάρχου! 
★

Καί μιάς γραφικωτάτης στολής Μεγαρίτιδος, καί μιάς 
δροσερωτάτης μορφής τυλιγμένης έν αύτή φέρω ίσχυράν 
τήν έντύπωσιν έν τή μνήμη μου. Όσω διά τάς ’Αθη
ναίας μας, συγγνώμην έλησμόνησα ότι έπρεπε νά στρέ
ψω τό βλέμμα καί πρός αύτάς. Ήμην τόσω άνυπόμονος 
νά έπανίδω τούς βασιλείς μοΰ.

★

Ποιον έαρ διαρκεΐ βραχύτερον πάσης άλλης άνοίξεως;
Τό έαρ τών έξωστών, όταν πληροΰται Κυριών κατά τάς 

έπισήμους ήμέρας.

Καί τό συμπέρασμα ; καθώς μοΰ έλεγε φίλος ποιητής, 
άναοτήσας κατά τήν χθεσινήν Κυριακήν, πρός τιμήν τής 
ήμ,έρας, τήν έορτάσιμον ρεδιγκόταν του έπί τοΰ σώμα
τος, ώς οί όμογενεϊς τάς σημαίας έπί τών έξωστών των, 
τό συμπέρασμα είναι ότι καθ’ έκάστην ήδη περί τήν δε
κάτην τής πρωίας θά άκούωμεν τήν μουσικήν περιπα- 
τοΰντες ύπό τάς καλλισκίους πιπεριάς τής δενδροστοι
χίας τοΰ βασιλικού κήπου.

*

Καλώς μάς ήλθατε, Μεγαλειότατε !
Όνουλουλού.

ΒΟΥΛΗ.

Άποκαλυπτόμεθα πρό τών βασιλέων μας, καί είτα τά 
βάνομεν με τήν άμαξαν τοΰ κ. ύπουργοΰ τών Οικονομι
κών. ’Εννοώ τό έπεισόδιον τοΰ όποιου Οΰμα ύπήρξε κατά 
τήν άνοδον έν τή όδώ Έρμου ό κ. Καλλιγάς, καθ’ ά α
ναφέρει ή Έφημερίς τής Δευτέρας, καί τά όποιον, κατά 
τήν αύτήν. ήνέχθη μετά καλοκαγαθίας. Άλλ’ άρά γε 
ποιον ά'λλο καταφύγιον τώ ύπελείπετο έκτος τής χα·1υ- 
χαγαθίας : 'Υποθέτω, ότι ό κ. Καλλιγάς κακιώνει : δια- 
τάσσει τόν άμαςηλάτην του νά τιμωρήση τούς αύθάδεις’ 
ή άμαξα σταματά' ό ήνίοχος ύψοΐ τήν μάστιγα, τήν κα- 
ταβιβάζει, αποτυγχάνει' οΐ μέλλοντες έκλογεΐς καθί-’ 
στανται θρασύτεροι' ό κ. Καλλιγάς επιδεικνύει τήν μορ
φήν του είς τήν θυρίδα τής άμάξης· αΐ κραυγαί πολλα- 
πλασιάζονται, ό κ. Καλλιγάς έκστομίζει μίαν υβριν, γί—| 
νεται απόπειρα πετροβολήματος, οχυροΰται όπισθεν τοΰ 
ύψηλοΰ του πίλου, όστις δέχεται τούς λίθους, σπεύδει ή, 
έφιππος χωροφυλακή, καί ιδού υλη διά τρεις στήλας 
τοΰ Μ ή Χάνεσαι.

• *

Ό κ. ύπουργός τών Στρατιωτικών έν τώ οχήματι με
τά του ύπασπιστοΰ του. Μ' άρέσει, πολύ μ’ άρέσει ή 
μαύρη έκείνη βελλάδα έχουσα θεράποντα τόν χροσοποί- 
κιλτον χιτώνα· τό ξίφος, συγκρατοΰν τά τρελλά κροτα- 
λίσματα πρό τών έρρύθμων κινήσεων τής ράβδου’ ή μοο- 
φή κηδεμονευόμενη ύπό τής ούσίας.

*

Ό ούρανός ήτο βασιλικώτατος. "Ισως είναι διά τόν 
ούρανόν, άφοΰ δέν είναι πλέον διά τήν γήν οί βασιλείς. 
ΓΙοτέ δέν τάν είδα τόσω βαθέως κυανοΰν, καί τόσω φι- 
λαρέσκως φέροντα χιτωνίδιον- έκ λευκότατων νεφών ουτω 
χαριέντως καί άπαλώς πεπλεγμένων.

★

Ό βασιλεύς Γεώργιος άπό τοΰ μεγάλου εξώστου τών 
** άνακτόρων πειράται μετά συγκινήσεως νά ευχαρίστηση

Μετά την τέλεσιν τοΰ αγιασμού καί έν τώ άναμένειν 
τούς ύπουργούς οί βουλευταί προσέρχονται, καταλαμβά- 
νουσι τά; θέσεις των, συνδιαλέγονται, περιδιαβάζουσι, 
άσπάζονται, απέρχονται. Γλυκύ φίλημα άνταλάσσουσι 
τά χείλη τοΰ Κυβερνήτου καί τοΰ Παπαμιχαλοπούλου* 
ό υίός Κουμουνδοΰρος, χωρίς τής μαγκούρας του, άλλά 
«παλληκαράς ποΰ νιώθεται κΓ ό'ταν τοΰ λείπ’ ή αρματω
σιά» δέχεται τά περισσότερα χειροσφιξίματα, παρερχό- 
μενος τάς τάξεις τών φίλων είνε τό καμάρι τής παρέας.

'Ως έξοχώτεραι γιγονραι τής άντιπροσωπείας μας 
προσπίπτουσιν είς τούς οφθαλμούς μου ό κ. Ντζάνες, ορ
θός πρό τοΰ έδωλίου του, ύψηλός, ξηρός, μέ περικεκομ- 
μένον μύστακα καί φυσιογνωμίαν Δονκισσωτικήν, έν 
κλασική στάσει προσφωνήσεως, ίσως λατινικού τίνος λο
γίου.

Καί ό κ. Δημητρακάκης, μορφή άγοραίου μονομανούς.
Όσω διά τόν κ. Σταμούλην, απούσιαζε μετά τοΰ κ. 

Δεληγιάννη.
Τάς νεανικάς όρμάς τοΰ κ. Καλλιγά ένδεικνύουσι δύο 

τινά : ένώ εΐσήλθον οί συνυπουργοί του είς τήν αίθουσαν, 
καί παρεκάθησαν, άσπασθέντες έν πρώτοις τήν χεϊρα τοΰ 
άγίου Λαρίσσης, έκεΐνος ήρκέσθη είς χαρίεσσαν μόνον 
ύπόκλισιν τούτο είνε νεανικότης, άφοΰ μόνον είς τούς 
πρεσβυτέρους παρέμεινεν ή τυπική εύλάβεια. Δευτέρα έν- 
δειξις : καθήμενος, τοποθετεί τό κ.Ιάχ άνεστραμμένον 
έπί τής τραπέζης- φιλάρεσκος φροντίς διά νά γίνη κατα
φανής ή ροδαλωτάτη φρεσκάδα τοΰ έσωπανίου του, έπί 
τοΰ σκυθρωπού μάλιστα πρασίνου τής τραπέζης.

Ό Κύριος Τρικούπης άναγινώσκει τό διάταγμα τής 
συγκαλέσεως, καί άναχωροΰσιν ύποκριταί καί θεαταί.

Αύτή είναι ή πρώτη τή; Βουλής, ή όποια μπορούσε 
καί νά μή γραφή · · . όπως έγράφη άπο έμέ.

Κουτρούλη:.
------------- —----- --- I Ο I Β» ---------------------

01 ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ.
(ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΫ MAS.)

Κέρκυρα Ζ/7 Όχτωβρίον.
'Ως γνωστόν ύμΐν, ό βασιλεύς ήμών, όστις είχε με

ταβή είς Ευρώπην χάριν τών συμφερόντων τοΰ έθνους 
καί τής ύγείας του, τελέσας πάντα κατ’ εύχήν καί λα
βών ικανά; σωματικάς δυνάμεις έμελλε νά έπανέλθη κα
τά τά μέσα τοΰ μηνός τούτου είς τήν προσφιλή αύτω 
Ελλάδα. Τούτο γινώσκων ό δήμαρχος ήμών καί θέλων 
νά δείξη, οτι δέν είναι Σοΰτζος, έζήτησε παρά τοΰ Δη-' 
μοτικοΰ Συμβουλίου πίστωσιν 3,000 δραχ. πρός ύποδο
χήν τοΰ βασιλέως. Τό Συμβούλιον παμψηφε’ι έδέξατο 
τήν πρότασίν τοΰ κ. Δημάρχου, ϊνα δείξη τά αισθήματα 
του πρός τήν Α. Μ. καί ουτω μετέβαλε 3,000 δραχμών 
είς καπνόν καί λίβανον διά τόν βασιλέα του. Μετά την 
έμφάνισιν τής ’Αμφιτρίτης μεταβαινουσης προς παραλα
βήν τών Α. Μ. έκ Βενετίας άμέσως ήρξαντο αί πρός ύ
ποδοχήν παοασκευαί. Έπί τής παρά τήν βασιλικήν άπο*/

Αευτέρ®, Όχτωβρίον.
Όταν δ βασιλεύς δέν έρχεται νά άναμίξ'/) τήν βασι

λικήν του μεγαλοπρέπειαν μέ τάς νοικοκυρίσιας άξιοπρε- 
—είας τών πατέρων τοΰ έθνους, τότε ή πρώτη συνεδρία
σή τής Βουλής μάς ένδιαφέρει οσω ή έγκαθίδρυσις τών 
άρχών νεοσύστατου φιλολογικού συλλόγου παρ ήμΐν.

Καί ό ήλιος καί ό γέρων Καλλιφρονάς ώσάν είχον συ- 
νεννοηθή, πεισμώσαντες, νά διαύεύσωσι τόν προφητεύον- 
τα Kpl-Kpl τοΰ προλαβόντος Μή Χάνεσαι, απούσια
ζαν κατά τήν ώραν τής ένάρξεως, κρυβέντος τοΰ ένός 
εις τά νεφελώδη δώματά του, καί τοΰ άλλου παραδώ- 
σαντος τά καθήκοντα τής παλληκαρίσίας φούντας του 
εις τόν παλληκαρίσιον μύστακα τοΰ Στεφανίδου.

Στρέφομαι ποό; τά; Κυρίας διά νά εξοφλήσω πρώτον 
μέ αύτάς : τό θεωρεΐον των είναι πλήρες' άκόμη καί 
γειτονικά θεωρεία είναι ξεχειλισμένα άπ' αύτάς' δυνά
μεθα νά εϊπωμεν οτι τό άκροατήριον είναι γυναικοκοα- 
τικόν κατά πλειοψηφίαν. Δι’ αύτό, φαίνεται, καί ή οψις 
τής πρώτης συνεδριάσεως είναι τόσω γυναικωδώς απαλή, 
ποιός ξέοει δμως ποιους διαβόλους κρύπτει μέσα της...

Τί τά θέλετε, είνε ποθηταί αί γυναίκες καί είς τούς 
περιπάτους καί είς τά θέατρα καί εί; τάς έσπέρας καί 
είς τάς ήμέρας μας, καί είς τού; ναούς μας· άλλ’ όταν 
παρίστανται δροσώδεις είς τήν άνιαράν άτμοσφαίραν τής 
πολιτικής, καί δύνασαι ν' άναπαύη; κάποτε τό βλέμμα 
έπ’ αύτών, τότε όποϊαι καί άν ήναι,—σημειώσατε καί 
τήν όλίγην άπόστασιν,:—-είναι καί εύεργετικαί προσέτι.

Έπί τών έδρών τών γραμματέων διακρίνω τό ύπογέ- 
νειον τοΰ κ. Στουρνάρα καί τοΰ Μανδάλου τήν νεοφώ- 
τιστον βουλευτικήν προσωπικότητα.

Οί παρόντες βουλευταί κατά τήν εναρξιν είναι μόνον 
■σαοανταοκτώ, αραιοί, αραιοί, ώς αί πρώται ψεκάδες τή; 
βροχής. Έν τούτοις τά βάθρα τής συμπολιτεύσεως κα- 
τέχονται πυκνότερον τών θέσεων τών άντιπολιτευομένων, 
Ιίιότι σύμπας ό παπαδικός όμιλος συνεσπειρώθη καθε- 
σθείς έκεΐ, ώς όμιλο; κοράκων έλκυσθεί; ύπό οσμής θνη
σιμαίου. Διώξατε τους, κύριοι κυβερνητικοί, διότι μεθ' 
ό'λην τήν ζωήν καί τό μέλλον σας, ό οιωνός είναι απαί
σιος. Καί δέν βλέπετε πόσον εύσεβώς σπεύσας πρό τών 
αρχιερέων ό Κουμουνδοΰρος, άμα είσελθών είς τήν αίθου
σαν, έκχύνεται εί; τρυφερά χειροφιλήματα ; Έγκαταλει- 
φθείς ύπό τών άνθρώπων, ερευνά τούς οιωνούς' καί τά 
μ.αΰρα έκεΐνα ράσα είναι τόσαι λευκαί ψήφοι δι’ αύτόν...

Ό συνήθη; αγιασμός τελείται, άπούσης τής Κυβερνή
σεως· άργότεοον μέλλει ν' άποφασιση ή έξαγιασθεΐσα ήδη 
βουλή ύπό τοΰ άγίου Λαρίσσης, άν καί ή Κυβέρνησις 
είνε άξία αγιάσματος, ή ού.
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€άθραν πύλης, δι’ ής εμελλε νά είσελθνι εί; τήν πόλιν ό 
βασιλεύς ώρθούτο άψίς, έφ’ ή; ήσαν γεγραμμένα έν έπι- 
κεφαλιδι ύπό Φαίακο; πόιητοϋ τάδε ;
«Ώ βάαιΛεϊς .τσϋ ε’ργάζεσθε μι νουν χαί με χαρΰίαν 
γιά τό σνμιγε'ρον τό εθνικό την έθνυχη ευτυχία 
jt ευγνωμοσύνη ή Κερχυρα, με άγάπη μι χαραϊς 
σας δέχεται etc τους χό.Ιπους της μ' άγχά,Ιάιςάνοιχταϊς,» 
«τινα μαρτυροϋσι περί τής Μούρης καί τοϋ Ποιητοϋ . . . 
κτλ. Εκατέρωθεν ’τής οδού, δι' ής έμελλε νά διέλθγι ό 
βασιλεύς μέχρι τής πρός Ν. εσχατιάς τής πλατείας, άφ’ 
γ,ς άρχεται 'η εις Γαρίτζαν άγουσα ήσαν τεθειμένοι ύψη- 
λοΐ πάσσαλοι κατά μικρά διαστήματα, άφ' ύν έξηρ- 
τώντο ποικιλόχροι οημαϊαι, έχουσαι σχήμα, άλλαι μέν 
πανταλονιού ευρωπαϊκού, άλλαι δέ Κερκυραϊζοϋ. Πρός 
δέ τήν άκραν τής πλατείας, άλλη πάλιν άψίς, λαμ 
προτέοα τής πρώτης, έπί τής πρός τήν πλατείαν πλευ
ράς τής όποιας ήσαν γεγραμμένα τάδε :

• Είς την αγάπην τοϋ ./αοΰ στηρίζεται ύ θρόνος,
'Αγάπην Ιγεις βασι./εΰ, ποΰ iiv προσβάΛΛιι φθόνος.·
Έπί δέ τής έτέρας πλευράς ήσαν γεγραμμένα τάδε :
• Ζήτω στην χώραν αντηχεί των Κερχυραΐων, Ζήτω ! 
οΐ βασιΛεΐς. ϊ διάδοχος, οί πρ/γγηπές μας, ζήτω ! ! » 
’Ενταύθα πρέπει νά τιμωρηθώ ό ποιητής, διότι διέ-

φθειρε τόν τίτλον ένός δουκός, μεταβαλών αύτόν είς 
πριγγήπα, πιστεύω δέ ό’τι περιλαμβάνει μεταξύ τών 
πριγγήπων καί τούς κ. Σούτζον, Άθερινόπουλον καί 
Μαυροκορδάτον λυπηρόν δμως διότι δέν περιλαμβάνει 
καί τόν κόμητα Δέ-Κάστρόν, ένα κόμητα πρώην ύπουρ- 
γόν καί τινας ζόμητας καί κόντας τής Κέρκυρας.

Περί τήν εσπέραν τής παρελθούσης Τρίτης οτιφηδόν 
συνέρρεεν ό λίαν περίεργος λαός τής Φαιακίας, διότι διε- 
δόθη δτι τήν εσπέραν ταύτην έρχεται ό βασιλεύς. Μά
την πολλοί άπέθανον έκ τής πείνης, άλλοι δέ έπαθον 
ύπό πλευρίτιδες (έν οίς καί έγώ) περιμένοντες μέχρι 
πρωίας τής Τετάρτης. Μόλις περί τήν Ιην μ. μ. ύψώθη 
ή σημαία τοϋ φρουρίου άγγέλλουσα τήν έμφάνισιν τής 
θαλαμηγού.

’Αμέσως είδοποιήθησαν αί άρχαί τής πόλεως καί μετ’ 
ού πολύ ήν παρατεταγμένος άπό τής άποβάθρας μέχρι 
τών ανακτόρων είς λόχος τού ένταϋθα έδρεύοντος τάγ
ματος μετά τής μουσικής τής φρουράς, ώς επικουρία τής 
οποίας ήλθε καί ή φιλαρμονική μουσική. Έν τή αποβά
θρα άνέμενον τους βασιλείς ό Νομάρχης, ό Δήμαρχος μέ 
δύο-τρεϊς συμβούλους, τό προξενικόν σώμα, αί στρατιω
τικού άρχαί, ό ιερός κλήρος, ό διευθυντής τής ιερατικής 
Σχολής κ. Άκύλας μετά τοϋ επιτελείου του, συνισταμέ- 
νου έζ τινων ζακομοιρίασμένων, καμπούριδων καί μου- 
τζούριδων ρασοφόρων τεταγμένων κατ’ άνάστημα, ό Άρ- 
χιρραβΐνος, όστις πάσχει ά καϋμένος έκ . . . πολυσαρ
κίας, τινές φρακάδες, έχοντες φράκους σπουδαιότατους 
ύπό αρχαιολογικήν εποψιν κτλ. Περί τήν 2αν μ. μ. ά- 
πέβη τού πλοίου ο βασιλεύς, έν στολή ναυάρχου μετά 
τής οικογένειας του, χαιρετιζόμενος διά κανονοβολισμών 
υπο τοϋ φρουρίου καί τριών ’Αγγλικών πολεμικών πλοίων. 
Εν τή πόλει ουδέ ψυχή εΰρίσκετο, πάντες ήσαν έν τή 

προκυμαία μηδ' αυτής τής πληθύος τών άναπήρων εξαι
ρούμενης· οτε δε έπάτησε τόν πόδα έπί τής ξηράς ό βα
σιλεύς ενθουσιώδεις ζητωκραυγαί τόν έξεκούφαναν, δι’ δ 
«υδ έν ευχαριστώ είπεν είς τόν λαόν περιιεένοντα έπί 
-δύο ώρας κάτω τού εξώστου τών ανακτόρων. Είτα δέ 
«ςελθών μετέβη είς τά εξοχικά άνάκτορα, ό δέ λαός τόν

«πήρ* άπό κοντά χουγϊάζων αύτόν τό Ζήτω. Τήν εσπέ
ραν ή πόλις είχε λαμπράν δψιν. Έν δλή τή περιφερεία 
τής άτρυγέτου πλατεία; (spianata' έκ τών δένδρων έκρέ- 
υ.α.ντο διά σύρματος φανίσκοι έξ ύελου ποικιλόχροοι, έν
τός δ’ αύτής τής πλατείας ησα-ν τοποθετημένοι πολλοί 
έκ χάρτου φανοί, έν δέ τω μέσω ήτο λαμπρότατον φω
τεινόν δένδρον.

Πάντα τά δημόσια καί πλεΐστα ιδιωτικά καταστή
ματα ήσαν πεφωτισμένα, έν οίς διεκρίνετο τό θέατρον,. 
ουτιν'ο; έφαίνοντο λαμπρά τά πέριξ ούρα.

Δύο μουσικαί έπαιάνιζον διαδοχικώς έν τή πλατεία, 
απασα δε ή πόλις μετεκομίσθη έν αύτή. Περί τήν 9ην 
μ. μ. ήρχετο είς τήν πόλιν έκ τής έζοχής ό βασιλεύς, 
δπότε ήρξατο άνυψούμενον είς τόν άέρα πλήθος ροζετών, 
άπειρα βεγγαλικά φώτα άνήφθησαν καί αί μουσικαί ήρ— 
ξαντό νά παιανίζωσι τόν βασιλικόν ύμνον. Πλήθος μαγ- 
γών καί κλητήρων ήκολούθει τάς βασιλικά; άμάξας κρα
τούν πολλά βεγγαλικά φώτα, άτινα άμα είδεν ό λαός 
ετρεξε καί έπεσεν έπ’ αύτών, ώς αί μυΐαι είς τό φώς,. 
καί άλλοι μέν έτυφλώθησαν, άλλοι συνετρίβησαν καί άλ
λοι άλλα έπαθον, διατί νομίζετε ; ΐνα ϊδωσι τόν βασι
λέα, όστις, «σάν νά τούς έκορόϊδευε έγυρόφερνε τήν 
σπανιάτα» ώς έλεγέ τι?*Λέγώ δέ άφού έτσακίσθην καί 
μέ έθέρισε καί ή πείνα τούς έγκατέλιπον καί μετέβην 
εί; τό ξενοδοχείου. ΙΛίΐιιt ΐ·-κϊί«ι«».

----------------«»ιοι» ----------------

ΦΡόΥ ΦΡ(ΝΖ
Νά όμιλή τις πλέον περί φάλαγγος τοϋ Πανεπιστη

μίου είναι ώς νά συζητή περί έκπορεύσεως τοϋ ’Αγίου 
Πνεύματος Αύτά τά πράγματα ήσαν καλά τό 1862. 
Ώραίαν εποχήν τής έθνοφυλακής, τών έπαναστάσεων, 
τών τριγώνων καί τής σαρδέλας μέ τό ρετσινάτον έν 
τοϊς παντοπωλείοις. Έκτοτε παρήλθε μία εικοσαετία. 
Μία δηλαδή γενεά ολόκληρος, ήτις πήρε μαζύ της τόσα 
πράγματα, καί αυτήν τήν φάλαγγα. Ή άνασύστασίς 
τη; τώ 1873 έρεζιλεύθη, έκωμοδοποιήθη, άπέθανε δέ 
φθισική, χωρίς παπά καί χωρίς μνημόσυνο. Καί τό 1873 
σημειώσατε οτι ήτο πλησιέστερον είς τό 1862' έσώζετα 
ολίγον πνεύμα τών άρειμανίων έκείνων καιρών" ή δέ 
γενική στρατολογία δέν εΐχεν είσαχθή.

Τώρα πλέον θά είναι ώς φουστανέλλα χορεύουσα είς 
κοτιλλιών, ώς χα./πάχιον χρησιμεύον άντί χ.Ιάχ. Ούτε, 
σκοπόν έχει, ούτε μέλλον έχει. Οί καιροί τώρα είναι θε— 
τικώτεροι, έπιστημονικώτεροι. Δύνανται οί κύριοι Φοι- 
τηταί νά έπιβάλωσιν αύτοί τήν άνύύωσιν τού Πανεπι
στημίου είς τήν πρέπουσαν αύτώ περιωπήν ; Δύνανται 
άκόμη ν’ άποφασίσουν νά καταργήσουν τό ταϋλι, τό δό— 
μινο, τό Βυζάντιον καί τής μπιραρία'.; ; Δύνανται νά 
διοργανίζωσιν έκδρομάς μακρυνάς, νά χύνωσι τά γέλοια 
καί τήν χαράν των είς χωρία, κωμοπόλεις καί έξοχά; ;. 
Δύνανται νά μελετώσι περισσότερον καί νά κινώνται πε
ρισσότερον ; Δύνανται νά συχνάζουν βιβλιοθήκας, νά έκ- 
μανθάνουν γλώσσας ξένας, ν’άσκώνται είς τήν ξιφασκίαν, 
νά συναγωνίζωνται είς τόν δρόμον, νά φοιτώσιν είς τό 
Τ’υμνασνήριον, νά μιλούν όλιγώτερα πολιτικά καί περισ
σότερα τής επιστήμης τω; ; Δύνανται νά σχηματίσου* 
φάλαγγα σεμνών, γενναίων, εύρίθμων, ευφυών, φιλομα
θών φοιτητών ; Νά συναγωνισθοϋν πρός τούς έν Γερμανίάς- 
καί ’Αγγλία συναδέλφους των ; ’Ιδού τί συμβουλεύει εις 
τούς κυρίους φοιτητάς τό Μή Χάνβοαε έν τή είλι- 
jx.pivst καί έγκαρδίωπρός αυτού; άγάπνι του !

ΚΔΤΑΧΤΗΜΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΕΚΟΥ.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ
’12*0;* ieQvjaxv διά τήν ήδη άρ-

χομένην χειμερινήν περίοδον έξ 'Αγ
γλίας καί Γαλλίας τά έξής :

* >*«OxX|».i<JX άνδρών, λινά καί 
Βάμβακε.ά, άρίστης ποιότητος.

<3*·5Χ0λ, μανικέτία, ράβδοι καί 
μανδηλια λινά καί βαμβακερά.

Ό;λτχΓ,έλχε μεταξωται καί μάλ
λινοι.

Έρχνοφώρια έκ κχουτσοΰ διά
κρίττης άγγλικής κατα- 

ίζευής. Στερεότατα. Έφθηνότατα.
Τ'πινοφώρια καί όλόκληροι έν-X . >· ί 1δνμασιαι παιοων εκ κασμιριού.

5* λι,υοσχΐΛ7.σ>».Άτ·* μάλλινα πρώ
τη; τάξεως.

·■ χλύ^ικατχ τραπεζών νεότατα 
έκ κασμιριού, μέ ώραίους χρωματι
σμούς, διαφόρων τιμών.

«Ι»λχνέλλαι καί έσώβρακα μάλ
λινα. *· /τ

Καί «Ιείφορχ εί'δη χρη
σιμότατα εϊς τόν βίον. Οί προσερχό- 
μενοι Οελουσιν εΰχαριστηθή έκ τε τής 
ποικιλίας, τής ποιότητος καί τών μέ
τριων τιμών.

XAPTODfiAEIOR

HUM ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΙ
’Οδό; Έρ|ί.οϋ,

μεταξύ τών εμπορικών 
Γαβα.Ισ. χαί Κοχοροπού.Ιου.

"Ολα τά είδη τής γραφικής ύλης.— 
Επισκεπτήρια χαλκογραφημένα καί 
τής στιγμής.—Σφραγίδες καί επι
κεφαλίδες, χρωματισμέναι καί μή, 
άπλαΐ καί φαντασιώδεις.—Ή μόνη 
αποθήκη τών έμπορικών κατάστι
χων τοϋ Διεθνούς Καταστήματος 
Edier και Crische τοϋ Άνοβέρου.— 
Ή μόνη άποθήκη τοϋ περιφήμου σι- 
γ/δογάρτου Ζ0Τ3.—Πρός όέ

ΜΗΧΛΧΙΚΟΧ ΦΛΚΕΛΛΟΠΟΙΕΙΟΧ

I.” 4Κ.

Η ΑΙΑΠΛΑΪΙΣ ΤΩΝ ΠΑ1ΛΩΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙΑ

Ίδρυθέν έν έ'τει 1879 καί έκτυπούμενον ήδη εις 7200 αντίτυπα.

n.UPftUH ΕΓΗΣΟ ΚΑΙ ΗΡΗΠΛΙίΡΩίΚΑ 
Έν Έλλάδι .... φρ. 2—Έν τώ Έξωτερικώ . . .’ φρ. 3.

Γίω.Ιοΰνται χαί τόμοι (ών ετών 1879, 1880 χαί 1881.
Τιμή έκαστου τόμου φρ. 2.50—Ταχυδρομικώς στελλομένου φρ. 2.80

Τό άντίτιμον δεκτόν καί εί; γραμματόσημου δεκάλεπτου ε'ως τριακον- 
τάλεπτον πάσης έθνικότητος.

ΆτϊίυΟυντέου εις ’Αθήνας πρός την Αιεύθυνοιν τής «Διαπλάσεως 
τών ΙΙαίδων» πλατεία Συντάγματος οδός Βουλ.ής καί Μουσών, άριθ. 2.

ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟΝ ΓΙΩΡΓΑΝΤΑ, όδός Αιόλου, ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΕΑΙΖΗΡΪΟΝ ΟΔΟΝΤΟΜΤΙΚΟΝ

τό νεώτερον φάρμακον τής οδονταλγίας καί τό καλλίτερον τονωτικόν 
τών ούλων.

.' , Έν τώ αύτώ Κουρείω, πωλούνται τά καλλίτερα άρωματικά είδη, 
τής τε κόμη; καί τοϋ προσώπου. Τιμαί ώρισμέναι δημοσιευθεϊσαι άλλοτε
διά τοϋ Μή Χ,άνεαχι.

JAVlimn !Λί to ποτήρι, άντί 
•40 λ·, άπό τό βραβευμένο έκεϊνο 
τού Βορδώ, εις τό ’Υποκατάστημα
τής ίΐινοποιΐχ; Τρέπου, ή Ά. 
κροκό;,ινΘος, χατά την Όάόν Στα- 
όίον.

Τοϋ δωματίου καί τής 
αύλής

Ή διεύθυνσις έν τώ
γραφείω τοϋ Μή Χάνεσχΐ

ramiKH

Έπί τής ΌδοΟ Έρμςίν χαί Βον.Ιης^ πχρχ τήν Π.Ιαΐεΐαν 
Συντάγματος.

(II ΠΑΑΑΙΑ ΑΙΓΙ’ΠΤΟΧ)

Ξενοδοχεΐον νοιχ.οκυραίϊκο, ευρύχωρου, μεσημβρινόν, καινουργιοεπι- 
πλωμένον, μέ δωμάτια ήσυχα, ολο χουζούρι, υπηρεσίαν τηλεγρα
φικήν, οδηγίας όιά τού; νεωστί ερχομένους, έν τώ κέντρω τής πό
λεως, παρά τήν μουσικήν, μέ τόσον διασκεδαστικήν θέαν,

ύπό ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ 
τοϋ Κ. ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΡΟΒΟΛΟΠΟΥΛΟΥ.
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΒ. Η. ΪΤΤΛΝΟΠΟΪΛΟΐ

(ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΪ ΕΡΜΟΥ)

ΕΥΡΙΣΚΟΚΤΑΙ ΤΑ ΜΑAAOR HOUVEAUTES
Τφάαμ.*τ* διά γυναικεία φορέματα, ώς και Γαρνιτοΰραε παν

τός είδους Velours brodds, Πλούς, Βελούδα, Φέλπαι, Μεταξωτά, 
Ατλάζια, Δαντέλαι κλπ. κλπ.

Κ0WJ*£pt* δι’ ενδυμασίας άνδρών καί γυναικεία επανωφόρια.

Ύ*"φάβματ» επίπλων, Βελουδέ, Σατέν, Ζούτ, 'Ρέψ, Ερετών, κλπ 

|^ουβέρτ*ις έκλεκτόταται, μάλλιναι, βαμβακεραί και πικεδένιαι.

ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ 
κατασκευής καί ύΐΐΐονς μόνον χρώσεως. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΝ ΣΥΡΑ
μεθ’ όλων τών χρησίμων αύτω, εις 
τιμήν μετρίαν.

Ή διεύθυνσις παρά τφ Κ. Νεύτωνι 
Λάσκαρη έν Σύρα.

ΛΑΝΤΩ ΝΕΟΝ,
("Αμ.»?»)

ή καί έν χρήσει, άλλ’ έν καλϊϊ 
καταστάσει,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΝ.
Ή διεύθυνσις παρά τφ Κ. Νεύτωνι 

Αάσκαρη, είς Σύρον.

ΥΕΛΟΠΩΛΕΐΟΝ

Χειρόχτι* άνδρών καί γυναικών, ώς καί Α*ΐ]ί.θ6έΧ3ε μεγάλης 
ποικιλίας.

Παραπετάσματα, ΤραπεζομάνΠυλα, ’Ομβρέλλαι, Κ.άλ· 
τβαι, κλπ. τά καλλίτερα καί στερεότερα είδη.

/\ινδ, χασέδες καί πανεά άρίβτης ποιότητος.

ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ

ΤΑ1ΙΗΤΕΣ ΡΕΨ «ι MUSSELS.
ΙΙώληΐι; ΓΟΐ; μιτρητοϊ; ιϊ; λίαν συγχχ^αβχίιχά; τιμά;.

Υ J_ *060? Αιόλου,------ 73
ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΝ ΡΑΠΤΗΝ

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
άφίχθησαν έσχάτως διά τού άγγλικού Almeria, συλλογή πλήρης διά 
τόν χειμώνα τού 1883.

Γ· ΔΕΡΒΕΝΑΓΑ
χετεκομίσθη έπί τής Όδοΰ Έρμοι}, 
δπου άλλοτε τόΧαρτοπωλεΐον θάλλη 
χαί Κοδζιά, καί πλησίον τού Βι
βλιοπωλείου Όίλμπεργ.

Ίίξωραίσθη διά τών ώραιοτέρων 
άντικειμένων τών έργοστασίων τής 
Γερμανίας.

Τά πλέον σκερτσόζα βάζα, 
άγγεϊα, κομψοτεχνήματα.

Αάμ,παε μεγάλης ποικιλίας καί 
καλλονής.

'Όλ* τά επιτραπέζια σκεύη, τά 
νεώτερα καί τά καλλίτερα.

Χ,έλι* πράγματα πρός διακόσμη- 
σιν αιθουσών.

Κιναο άληθής μπομπονιέρα τό ύε
λοπωλεΐον τού κ. Δερβέναγα.

Μεγάλη οινοποιία
ΑΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΙΣΙΝΟΣ ΚΟΠΤΗΣ,

Άγγλογαλλικής σχολής, κόπτει καθ’ ολα τά συστήματα, ευχαριστών δλα 
τά γούστα. Όλαι αί έγγυήσεις στερεότητος τών ύφασμάτων, κομψότητος, 
διάρκειας.

ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ
Κόπτονται είς τόν Παριβιανόν 'ϊ*άπτην ώραιότατα, ιδιότροπα χει

μερινά έπανωφύρια.
ΑΙΑ. ΚΠΊ.1Ϊ.

ΕΚΤΑΚΤΟΣ
EVOHIVI/1.

Λευκοϋ οίνου φιάλη λεπτ. 60. 
Μέλανος οίνου φιάλη λεπ. 6<).

(ΐέεντριχά 8<αι αστήματα κ»1 
υποκαταστήματα εν Άθή

ν«ις και Ηειραιε?).


