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ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ
Μετά τάς φυλακάς τά σχολεία· ή μετάβασις είναι πολύ 

υσική· τά σχολεία δυνατόν νά ίσαν φυλακαί, αί φυλακαί 
υνατόν νά ήσαν σχολεία. Κατάδικος έπί τοϋ θρανίου ή τής 

ψάθης, ή διαφορά δέν είναι μεγάλη· ή υγρασία είναι ή αυτή· 
τό σκότος τό αΰτό· ή δυσωδία ή αΰτή. Τά σπέρματα τών 
όργανικών νόσων επιπολάζουν και έδώ καί έκεΐ. Ττ,ν αυτήν 
ποσότητα βακτηριδίων αναπνέεις καί είς τάς φυλακάς καί 
τά σχολεία. *Η αΰτή κουραμάνα — καί κάτι χείρων — τήν 
είδομεν μέ τά μάτια μας — στηρίζει έπί τών ποδών των 
τούς δυστυχείς φυλακισμένους καί τά ταλαίπωρα παιδία.

‘Γ-πάρχουν όμως καί διαφοραί· άλλ’ αΰταί δέν είναι υπέρ 
τών σχολείων είναι υπέρ τών φυλακών. 'Ο υπόδικος ή ό κα
τάδικος κινείται· τό παιδί τού σχολείου καρφόνεται. 'Ο 
κατάδικος βασανίζει τό σώμά του· τό παιδί τοϋ σχολείου καί 
τό πνεϋμά του. 'Ο κατάδικος έχει δεσμοφύλακα τόν αξιωμα
τικόν τής υπηρεσίας· τό παιδί τοϋ σχολείου έχει τόν διδά
σκαλον. 'Ο αξιωματικός Οά δείρη τόν χρόνον μιά φορά. Ό 
διδάσκαλος δέρνει καθ’ ημέραν. Τό μαρτύριον βλέπετε ότι 
είναι έλαφρότερον είς τόν μυστακίαν κακούργον,τόν βάψαντα 
τάς χεΐρας είς τό αίμα ή τήν έκδίκησιν, είς τήν κλοπήν ή 
τήν άτίμωσιν· καί βαρύτερου, πολύ βαρύτερου διά τό α
παλόν οκταετές ή δεκαετές μειράκιου, τό μόλις νίψαν τάς 
χεΐοάς του είς τήν δρόσον τής πρωίας καί τό ύδωρ τής 
πηγής.

Επεσκέφθημεν τά σχολεία, όπως καί τάς φυλακάς. Καί 
τό προϊόν τής έπισκέψεώς μας είναι τά ανωτέρω συμ
περάσματα. *

X. V

ΊΙρχίσαμεν τήν έπιθεώρησίν μας άπό τής Α' δημοτικής 
Σχολής τών άρρένων, τής επιλεγόμενης Σχο.Ιης Καραμ&νον.

Σάς μεταφέρομεν μίαν παράγραφον έκ τής Έκθέσεως ήν 
καθυπέβαλεν ή έξ ιατρών συστηθεΐσα έπιτροπή πρός έπι- 
Οεώρησιν τών Σχολείων ύπό τού κ. ‘Υπουργού τής Παιδείας. 
Μετά τής έπιτροπής αυτής συνέπεσε νά συναντηΟώμεν έν τινι 
τών δημοτικών σχολείων, όπου έπεθεώρουν αυτοί καί 
ήμεΐς.

«‘II Λ' Λημοτιχη ΣχοΣη τών appirur λειτουργεί έν κτι- 
ρίω πεπαλαιωμένοι και σαθρώ, τοποθετημένοι έν πολυπληθεϊ 
συνοικία καί πλησίον κρεοπωλείων, ών πάσα άκαθαρσία διέρ
χεται διά ρύακος πρό τής εισόδου αυτού, περιβάλλεται έξ 
άρκτου μέν ύπό αυλής στενής άνηλίου καί ρυπαρωτάτης, έν 
ή είναι τοποθετημένοι τρεις βορβορώδεις απόπατοι, άπόζον- 
τες πάσαν δυσωδίαν καί διαχύνοντες μόρια διαφθείροντα 
τόν άέρα. Έκ μεσημβρίας ύπό οδού ακαθάρτου· καί έκ δυ- 
σμών, άφ’ όπου ή κυρία είσοδος τού σχολείου, ύπό πλατείας 
έν ή, παρά τή είσόδω αύτοϋ, έχουσι τοποθετηθή δύο έκ τών 
ελεεινών έκείνων άνά πάσαν τήν πόλιν δυστυχώς διεσπαρ
μένων ουρητηρίων, τών συντεινόντων πρός μόλυνσιν τής ατ
μόσφαιρας καί διαφθοράν τού έδάφους αυτής. Τό κτίριον 
τούτο έχει μίαν καί μόνην αίθουσαν, ύψους μέν 6 μ., πλά
τους 1 4 μ. καί μήκους 12 μ. προσλαμβάνουσα τό φώς διά 
τεσσάρων ένθεν καί ένθεν πρός τήν άνοι ρηθεΐσαν αυλήν καί 
πρός τήν οδόν παραθύρων, λίαν χαμ.ηλών, παρά τούς οπτι
κούς κανόνας τούς ύπό τής σήμερον παιδαγωγίας άπαιτου- 
μένους. ‘Η αίθουσα αύτη βαθύτερον τοϋ έδάφους τής όδοΰ, 
τής πλατείας καί αυτής έτι τής αυλής κειμένη, έχουσα χά
σματα λίαν καταφανή κατά τε τό σανίδωμα καί τό φάτνω
μα, καί παρουσιάζουσα κατά τήν βάσιν τών τοίχων αύτής 
τά δείγματα ύγρασίας καταφανούς, διη,ρέθη κατά τρόπον 
άτεχνον καί παράλογον διά σανίδων είς δύο ήμίσεα χωρί
σματα, έν οίς έγκλείονται άνοι τών 250 μαθητών 6—14 έ
τών ηλικίας, οίτινες συνθλίβονται άνά 9 — 12 έν έκάστω 
τών 24 σαθρών ρυπαρών καί στενοτάτων, ο'-’χί άναλόγως 
ταΐς διαφόροις ήλικίαις κατεσκευασμένων θρανίων, τών έπι- 
βλαβεστάτων έν γένει ώς έκ τής άμεθόδου κατασκευής των
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και διά τήν όρασιν τών παίδων καί διά τήν τού σκελετού 
αυτών φυσιολογικήν άνάπτυξιν..........η

* *
X

Λάβετε τά διάφορα μέρη τές περιγραφής αυτές τές επι
τροπές καί, ώς νά ήσαν λυμ.ένα τεμ.άχια σκελετού, κατα
σκευάσατε έξ αυτών πρό τές δευτέρας όράσεώς σας την αί

θουσαν τές Α'. Δημοτικές Σχολές, 'Υπό αυτήν τήν 
απειλούσαν νά καταπέσγ, επί τές κεφαλές σας οροφήν, παρ’ 
αυτούς τούς άλλου μαυρισμένους, λασποκτίστους, άλλου δέ 
κίτρινους τοίχους, υπό τό φώς τό διαθλώμενον διά των ακα
θάρτων ύαλων τών παραθύρων, εντός τές εντελούς γυμνώ- 
σεως τές αιθούσης, πρό μιάς διδασκαλικές ξύλινη; άβαφόύς 
έδρας, αί πλευραι τές οποίας ώς νά ήσαν τοίχοι ήωμαίϊκου 
αποπάτου ρερυπωμέναι μέ ποικιλώταταις μελανιαΐς καί δα- 
κτυλιαϊς, βλέπετε περί τά εκατόν πενήντα παιδία, έστοιβα- 
σμένα τό ένα παρά τό άλλο, τό ένα επί τοΰ άλλου, άναι 
μικά τά πλείστα, ξηρά, στεγνά, μέ παρειάς βαθουλά;, με
λαψά καί κίτρινα,κατεσκλτ,κότα όλα,κάνέν μέ κόκκινο μάγου- 
λο, ξυπόλυτα, μέ διατρήτους περισκελίδας, τινά μέ κατα

λασπωμένα ρούχα, όλα αυτά τά μισά μέν ατενώς καρφόνοντα 
τούς οφθαλμούς των επί τοΰ διδασκάλου, καί τά άλλα ατε
νώς σκύπτοντα τήν κεφαλήν των επί του τετραδίου όπου 
γράφουν, διότι ενώ τά ήμίση κάμνουν άνάγνωσιν, τά άλλα 
πρέπει νά γράφουν, άφού εκατόν πενέντα παιδιά ώς έκατόν 
πενέντα πέτραι είναι κρεμασμέναι άπό τον λαιμόν τοΰ δυσ
τυχούς, δυστυχούς διδασκάλου. Μεταξύ διδασκάλου καί μα
θητου υπάρχει πλήρης άμοιβαιότης* άν ό διδάσκαλος τυραννή 
τά παιδιά, τά παιδιά τυραννοΰν τόν διδάσκαλον. Τινες επι
πίπτουν κατά τών διδασκάλων άδικον είναι θύματα οί δι
δάσκαλοι, όσον είναι θύριατα καί τά παιδιά. Λυτός στεγνόνει 
εκείνα καί αυτά αυτόν. Γίνεται μία αμοιβαία εργασία έξαν- 
τλήσεως. 'Ο διδάσκαλος μαραίνει τά ρόδα τές παιδικές η
λικίας· ή παιδικέ ηλικία καταστρέφει τούς πνεύμονας τοΰ 
διδασκάλου. Αυτός άποβλακόνει διά τοΰ διδασκαλικού συ
στήματος τό παιδίον, καί τό παιδίον ανταποδίδει βλακείαν 
άντί βλακείας. Ό δείκτης τοΰ διδασκάλου είναι ό πνευμα
τικός όρίζων τού παιδιού· αλλά καί τό ανάστημα αυτού ό 
εγκεφαλικός όρίζων τού διδασκάλου. Ό ένας στενεύει τόν 
άλλον. Τό παιδίον φεύγει μ’ έπιμηκεστέραν κεφαλήν, καί ό 
διδάσκαλος μέ ύδαρωτέραν. Τό παιδίον θά άφίση τά έδιόλια 
τοΰ δημ.οτικοΰ σχολείου άναιμικόν καί ό διδάσκαλος θά χω- 
ρισθέ τής διδασκαλικές έδρας φθισικός. 'Ο δεκαετής ή δε- 
κατετραετής μείραξ θ’ άποδοθή μίαν ημέραν εις τήν έλευθέ- 
ραν ατμόσφαιραν καί ίσως θά δημιουργήσει νέον αίμα καί θ’ 
ά να πλάση, νέον εγκέφαλον. ‘Ο διδάσκαλος ποτέ. Αυτός καί 

ή αράχνη επί τίνος γωνίας τές οροφές τοΰ σχολείου θά εξα
κολουθούν ύφαίνοντες μαζύ τά δίκτυα τού τάφου των.

Καί αφού σάς εϊπωμεν ότι τό παιδοθέμι αυτό φοιτά εις 
αυτό τό κάτεργον άπό τές 8ης πρωινές ώρας, καί καθη- 
λοΰται επί τοΰ σταυρού των μέχρι τές 12, δτε κάμνο· 
ώριαίαν μόνον άνάπαυσιν, επανέρχεται νά σταυρωθέ μέχρι 
τές πέμπτης ή καί 6ης εσπερινής ώρας, δυνάμεθα βεβαίως 

νά σάς έρωτήσωμεν, ώς θά έρωτήσητε ύυ.δς αυτούς, όταν 
θέσητε ενώπιον υμών τήν φανταστικήν αυτήν εικόνα : Τι ζη
τούν τά παιδία αυτά εκεί ; Ποιοι σκληροί τά κατεδίκασαν 
νά διημερεύωσιν εις αυτόν τόν Μεδρεσέν; Ποιας άμαρτίας 
έξοφλούσιν ; Ποιον έγκλημα άποπλύνουσιν : ’ΐδέτε τα ! έχα

σαν τών παρειών των τό χρώμα, τές σαρκός των τήν απαλό
τητα, τών μυών των τήν ευκινησίαν, έζάρωσαν, έμούδιασαν, 
έγιναν γραΐαι μάγισσα·, οκταετείς, άπώλεσαν τό μειδίαμα

καί τήν έλπίδα καί τήν ζωήν καί τήν τρέλλαν, κατάντησαν 
οκταετή παιδία νά μελαγχολούν, νά σκέπτωνται ώς γέρον
τες, νά άπαντώσιν ώς παπαγάλοι, νά ψάλωσιν ώς ευνούχοι, 
νά τρέμωσιν ώς δούλοι, νά κλαίωσιν ώς νά έσφάζοντο, νά 
μελετώσιν ώς νά ήναι φιλόσοφοι, νά τρώγωσιν ώς άσκηταί, 
καί νά κοιμώντα» ώς χειρώνακτες.

Τί είναι τό σχολεΐον ; Φυλακή.
Φυλακή διά ποιον έγκλημα ;

Διά τό έγκλημα τού ότι έγεννήθησαν.
X *
*

Διά νά έννοησητε τούτο, πρέπει νά άναδράμητε είς 
τήν καλύβην η τό δωμάτιον η τό παράπηγμα ό'που έγεννήθη 

καί διαιτάται Try νύκτα αυτή ή μείραξ φτωχολογιά. Ό 
πατήρ είναι τέκτων ή ξυλουργός ή υποδηματοποιός έργάτής 
η μικρός καπνοπώλης η αμαξηλάτης ή αστυνομικός κλητηρ. 
'Π μητηρ ή ξενοράπτει ή ξενοπλύνει ή κάμνει ό,τι άλλο δό
να ται νά συνεισφέρη πάντοτε εις τόν οικιακόν προϋπολογι
σμόν. "Εχει τρία η τέσσαρα παιδιά. Τό μικρόν είναι εις τόν 

μαστόν τό πρό αυτού κυλιέται εις τό πάτωμα τού δωμα
τίου· τό δωμάτιον είναι μικρόν, στενόν, περιέχον τήν τράπε
ζαν όπου τρώγουν, τήν κλίνην όπου κοιμούνται καί τόν κα- 
ναπέν όπου δέχονται. Συνήθως έν τη αυτή οικία υπάρχουν 
πέντε ή έξ τοιαύτα δωμάτια, έγκλείοντα πέντε ή έξ τοιαύτα 
οίκοκυριά. Κάθε δωμά-.ιον έχει καί τά μικρά του. Τά μικρά 
συμπλέκονται, συμπαίζουν,συνθορυβοΰσί, συναλαλάζουν- Πέφ
τουν, σηκόνουνται, πιάνονται, ματόνουνται, κλέπτουν,τρώγουν 
αδιάκοπα. ’Αλλοίμονο» ’. αν δεν ύπέρχεν ή διέξοδος τού 

σχολείου. Εϊπωμεν καλλίτερον ij ύϊϊόνομ.θς τών σχο
λείων. ‘Η αυλή εκείνη θά μετεβάλλετο εις πανδαιμόνιον. 
"Εκαστον νοικοκυριό, έκαστη κυρά Δημήτραινα ή κυρά Κώ- 
σταινα, κρατεί σ’ τό σπέτι τό βυζανιάρικο καί τό πρό αυτού 
μονοετές ή διετές καί στέλλει τά μεγάλα σ’ τό σχολείο. Τά 
δίδει ένα κομπόδεμα περιέχον μίαν φέταν ξηρού άρτου η 
όλίγας ελαίας ή τεμ,άχιον τυρού ή ένα βότρυν σταφυλής 
ή τέσσαρα ξηρόσυκα ή άντί τούτων πάντων μίαν πεντάραν, 
καί έν κτύπημα θωπευτικόν κάτωθεν τών νώτων καί τά 
στέλνει σ’ τήν ευχήν τού Θεού καί τής Παναγίας, εις τό 
Σχολεϊον ! Είς βαθύς στεναγμός έκφεύγων τό στέθός της 
τήν ώραν εκείνην αναγγέλλει τήν διά κάμποσαις ώραις α

παλλαγήν της.
ΐδού τό Σχολεΐον : ή 'Υπόνομος τού πτωχού σπητιού !

'Ο Δήμος, ό άγριος αυτός παιδονόμος ή αστυνόμος, παρα 
λαμβάνει όλα αυτά τ’ απόκληρα της τύχης καί τά ρίπτει- 
ώς νά ήσαν σκύβαλα, εις τήν αυλήν τού δημοτικού.

’Αλλά διατί τά ρίπτει ; Ί1 μητηρ έχει τόν λόγον της. ”Η> 
πρέπει νά τά κρατήση κοντά της καί νά παραφρονήσει ή νά 
τά στείλη είς τό σχολεΐον καί νά έλευθερωθ·?,.

'Ο δήμος ποιον λόγον έχει ;
Νά τά καταστήστ, πολίτας, οίτινες θά δυνηθούν ένηλικιού- 

μενοι νά ϊίσφέρωσιν είς τήν αρμονίαν τοΰ κοινωνικού η πολι

τειακού οργανισμού ;
’Αλλά πρός τόν σκοπόν τούτον, πρώτον διατί τά φθείρει 

σωματικώς. δεύτερον διατί τά φθείρει πνευματικώς ; Είναι ή 
αναιμία συστατικόν τοΰ πολίτου; Είναι οί ασθενικοί πνεύμονες 
συστατικόν τού πολίτου: Είναι ή καθιστική καχεξίασυστατικάν 
τούπολίτου : Είναι ή σύλληψις τής Θεοτόκου καί τό ξΰλον τές 
γνώσεως καί οί άγγελοι οί κατελθόντες είς τά Σόδομα καί 
τά Γόμορρα, καί ό Λωτ όστις είδε κ’ έπαθε νά τούς φυ λάξη 
άπό τού; Σοδομίτας καί τής Σάρας ή στείρωσις καί ή φακέ 
τού 'Πσαύ συστατικόν τού πολίτου; Είναι ή αμάθεια τού

διδασκάλου περί τήν γενικήν φυσιογνωσίαν μεταδιδομένη είς 
τά παιδιά συστατικόν τού πολίτου ; Είναι οί κανόνες τής 
γραμματικής, λησμονούμενοι άμα τή άποστηθήσει των, συ
στατικόν τού πολίτου; Είναι ή γεωγραφία της Νέας Ζηλαν
δίας συστατικόν τού πολίτου ; Είναι τά ήθικά σαλιαρίσματα 
τού Χαρίση ΙΙούλρυ συστατικόν τού πολίτου ; Είναι ή Κα
τήχησες τού Βερναρδάκη καί ή 'Ιερά 'Ιστορία τοΰ Πανταζέ 

συστατικόν τού πολίτου;
Έπαναρωτώμεν διά τρίτην φοράν: Τί κάμνει τό παιδί ε

κεί μέσα ; Φθείρει την υγείαν του καί τό πνεύμά του. ’ΐδού τό 
παθητικόν. Καί τά ενεργητικόν ; Άνάγνωσις καί γραφή. ’Α
ξίζουν αί ζημίαι τά κέρδη; Αξίζει τό παθητικόν τό ενεργη
τικόν ; Άνάγνωσις και γραφή ! Άλλ’ αυτά μπορεί νά τά μάθη 
τό παιδί εντός ενός μηνός. Καί όμως είς τό σχολεΐον κατα- 
τρίβεται τέσσαρα έτη διά νά τά λάβη εφόδια είς τόν βίον 

του. Ποιον βίον ; Βίον ταλα.πωρημένον, βίον χειρωνακτικόν, 
βίον ασθενικόν, βίον φυτικόν, βίον παράσιτο». Αυτοί γίνονται 
κατόπιν οί εκλογείς μας, αυτοί σχηματίζουν τόν λαόν όστις 
στέλλει την πλειοψηφίαν σήμερον τού κ. Τρικούπη, και αύ- 
ριον τού κ. Κουμουνδούρου.

*
Καί τί είναι τό απόσπασμα αυτό τ7,ς έκθέσεως τές ’Ε

πιτροπής απέναντι έκείνων οσα ίδίοις όφθαλμοΐς εϊδομεν έν 

τη Σχολή Καραμάνου !
Θά παρηλθεν ίσως είς καί ήμισυς μήν άπό τής έπισκέψεώς 

μας, καί ακόμη ή φοβερά z'./mv έπιπροσθεϊ είς τά πνεύμά μας, 
καί διατρέχει γοργή όλον τό νευρικόν μας σύστημα. Αι ση
μειώσεις άς έλάβομεν διά τής μολυβδίδος έλευκάνθησαν, σχε
δόν έσβέσθησαν, άλλ’ ή εικών μένει ζωντανή, ανεξάλειπτος. 
'Ο δεύτερος διδάσκαλος έν τή σχολή Καραμάνου, κ. Μπου- 
κλάκος, άδελφός τού άξιολόγου δημαστυνόμου Σύρου, άνθρω
πος ρωμαλέος καί τό σώμα καί τήν ψυχή», ποικίλλων τήν 
διδασκαλίαν έφ’ όσον δύναται, καί έκτος ενίοτε τού προ
γράμματος, μάς ώδήγησεν εις τήν μεγάλην λεγομένην τάξιν, 
είδος ελληνικού σχολείου. ’Ακόμη δέν πιστεύομεν οτι εϊδο
μεν εκείνο τό όποιον εϊδομεν. Δεν ήτο δωμάτιον, άλλ’ ακρι

βώς ή Sttr>i τών φυλακών Μεδρεσέ καί Κόκλα, ήτοι φυ
λακή έν φυλακή, ό'που καθείογονται οί άτακτούντες τών φυ
λακισμένων. "Αν είναι δέ αί φυλακαί τοιαύτα·., ο'ίας σάς τάς 
περιεγράψχμεν, φαντάζεσθε τί θά είναι ή φυλακή τών φυ

λακών. Ήτο Στιη'ι λοιπόν τό δωμάτιον εκείνο. "Υψος μόλις 
δύο μέτρων καί περίπου τριών μέτρων πλάτος καί μήκος. 
Άντί παραθύρων μία καί μόνη οπή βλέπουσα πρός αυλήν 
στενήν παρακειμένης οικίας. Φωτίζεται λοιπόν κυρίως διά 

τής θύρας —■ όταν ή θερμοκρασία τό επιτρέπει. Ksirat ακρι
βώς απέναντι τών άποπάτων τού σχολείου — είς άπόστασιν 
δύο περίπου μέτρων άπ’ αυτών. Όταν διερχόμενος τήν αυ
λήν καί τούς αποπάτους, είσέρχεσθε διά τών δύο λίθινων 
βαθμ.ίδων είς τόν κλωβόν αυτόν, τόν ζεστόν άπό τάς άναπνοάς, 

τόν έν άεννάφ ήμίφωτι κολυμβώντα, καί συναντάσθε μέ ογ- 
Πώντα — ναί, όγδώντα — ψυχάς νεανίσκων, φύρδην μίγ- 
δην καθημένων, άλλων έπί θρανίων, άλλων έπί σανίδων, άλ
λων επί κιβωτίων, πλείστων όρθιων καί τίνος γονυπετούς τι- 

μωρουμένου, καί είς τήν γωνίαν συγκρούεσθε — αυτή είναι ή 
λέξις καί αυτό τά πράγμα — [ζε γέροντά τινα φασμα τώδη, 
μιξογένειον, σκούφον φέροντα μεταξοκέντητον έπί κεφαλές καί 
ράβδον όζοκόσμητον άνά χεΐρας, άεννάως άποχρεμπτ' μενον 
καί πίνοντα καί βήχοντα καί διδάσκοντα καί συμβουλεύοντα 
κχί έπιπλήττοντα, καί περιάγετε τ» άπεγνωσμένον βλέμμα 
σκς άπό τού ξεγδαρμένου μουσαμά τού καλύπτοντος τήν γύ- 
μνωσίν τής διδασκαλικής έδρα; εις τάς άσθεέικά; μΟρφάς

τών παιδιών, μ.έ τούς βολβού; τών οφθαλμών στρεφομένους 
δίκην παραφρόνων, καί τά; πανινας εκείνα; όψεις αΐτινες μοί 

υπενθύμισαν τά χλωρωτικά πρόσωπα των τχλχιπώρων έρ- 
γατίδων εϊς τινας ευρωπαϊκά; πόλεις, καταλαμβάνεσθε υπό 
ζάλης καί λησμονεΐσθε καί ταράττεσθε καί νομίζετε ότι ευ- 
ρίσκεσθε είς αίθουσαν νοσοκομείου, έκλαμβάνοντε; τόν διδά
σκαλον ώς παράφρονα επιστάτην, ζητούντα νά διδάξγ τούς 
ασθενείς γραμματικήν. Αυτή ήτο ή πρώτη τάξι; τής Δημο

τικής Σχολές τών Αθηνών ΰπό ένα τών καλλιτέρων καί 
άρχαιοτέρων διδασκάλων, τόν κύριον Γιαννόπουλον.

* *

ΤΩ παιδιά μου ! έάν ή φύσις έπέκλωσεν μακράν τήν το
λύπην τού βίου σας, έάν είναι μ.έχρι στεφάνη; δι’ ελαίου πε- 
πληρωμένη ή λυχνία τών ημερών σας, ρίψατε τότε τάς μο- 
λυβδίδας καί τούς κονδυλοφόρους καί τά μελανοδοχεϊά σας, 
λάβετε άξίνην ή πέλεκυν, καί σκάπτετε, σκάπτετε τήν άρτο- 
δότειοαν γήν !

Κ,αλοδάν.
------------------ -------------------------------------------

ΧΡΟΝΙΚΑ
'11 υγεία τού κ. Κουμοννδούρου βαίνει όλονέν έπί τά βελ- 

τίω. Έςέλθε πλέον παντός κινδύνου καί είσήλθεν είς τό στά- 
διον τής άναρρώσεως. 'Ο στόμ.αχός του δέχεται τώρα καί 
ξηράν τροφήν. Τρώγει μπιφτέκι καί μπριζόλαν καί πίνει οί
νον γενναϊον καί κονιάκ γενναιότερον άκόμη.

Ό κόσμος καθησύχασε έπί τή βεβαιότητι οτι ό γέρων δέν 
διατρέχει πλέον κίν&υλον, οί δέ οικείοι πέρνουσι τονωτικά 

καί διά τού ύπνου προσπαθούν νά έπανακτήσωσι τάς άπω- 
λεσθείσας σωματικά; των δυνάμεις.

Πολλά λέγονται ότι θά λάβωσι χώραν φαιδρά μετά τήν 
εντελή άποκατάστασιν τού κ. Κουμουνδούρου. Έν πρώτοι;, 
θά δοθή συμπόσιον έν τή πλατεία τής ’Ελευθερίας· θά γί- 
νωσι προσφωνήσεις καί αντιφωνήσεις, θά παίζγ ή μουσική 
τόν ύπνον τής άπελευθερώσεως τού γέροντος άπό τής ποδά

γρας αυτού, θά σουβλισθώσιν άρνία, θά τσιχνίση τό κοκορέ
τσι όλην τήν πλατείαν. Ό ασθενής κατά τά στάδιον αυτό 
της άναρρώσεώς του ανακτά βαθμηδόν καί τήν φαιδρότητα 
αυτού· τήν νύκτα τής χθές έξύπνησε καί έζήτησε τήν ώραν 
— ύστερα άπό μία δύω ώραις θά εξημέρωση, τού είπεν ή 
νοσοκόμος του, ενώ δέν ήτο άκόμη μεσονύκτιον, διά νά τόν 

ζ.αΟησυχάση,.
— Τότε κάθησαι καί σύ νά μοϋ κάμγς συντροφιά άφού 

θέλει τόσο λίγο νά ζημερώση !
"Αλλος τις πάλιν τού έδιδε προχθές τό φάρμακον εντός 

τού ποτηριού· δ Κουμουνδούρος μειδιών τόν έπερέχυσε δ·.’ 

αυτού λέγων.
— Πάρε σύ αυτό· εγώ προτιμώ λίγο ζουμί !
"Οταν πάλιν ή κυρία του απόξω απόξω τήν έπομένην τής 

καλλιτερεύσεώς του τού είπεν.
— Ξέρεις Αλέξανδρε, ό Σπΰρος φοβούμαι μή ξεκινήση καί 

έλθη^έδώ, τό καϋμένο τό παιδί τό ξετρελλάναμ.ε.
— Αυτό θά είναι ή μεγαλειτέρα του τρέλλα, τήν διέκοψε 

μ.ειδιών πάντοτε.

Μόλα αυτά ή υγεία τού ασθενούς θά βοαδύνη, νά άποκα- 
τασταθέ εντελώς, άν καί αυτός τήν καταδιώκει, ώς άπο- 
σπασματαρχη; τόν άποδράσαντα κληρούχον του* καί ζητεί
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άπό τής κλίνης νά προβιβασθή δριστικώς είς την πολυθρόνα, 
καί άπό ταύτης είς την συνήθη αίθουσαν τών φίλων του, καί 
άπό τής αιθούσης αυτής είς τήν Βουλήν !!

Μεταξύ τών έπιβλαβεστέρων τροφών λογίζονται καί οί 
βούβαλοι. Έν καιρώ μάλιστα έπιδημιών είναι έπικινδυνωδέ- 
στατοι. Οί αστυνομικοί ιατροί άλλοτε άπηγο'ρευσαν τήν χρή- 
σιν βουβάλων έν τη αγορά. Τώρα δυστυχώς κυκλοφοροϋσιν 
ανενόχλητοι. Είναι καί Sv άλλο. Ένίοτε δίδονται καί άντί 
βοει'ου κρέατος καί ή κερδοσκοπία μεταβάλλεται είς αισχρο
κέρδειαν. Άλλα τό φοβερώτερον είναι δτι δυνατόν νά βλά
ψουν καί νά γεννήσουν επιδημίαν. Άποτεινόμεθα πρός τήν α
στυνομίαν, τό ίατροσυνέδριον καί τήν έπί τής 'Υγείας Επι

τροπήν.

Πάλιν πρόκειται ολαι αί ύγρανθεϊσαι σπονδυλικά! στήλαι 
νά κατέλθωσιν είς διαγωνισμόν βιβλίων διδακτικών, ώς άπό 
τής σκηνής τοϋ Καραγκιόζη διαγωνίζονται τά νευρόσπαστα. 
Διαγωνισμό* διά Κατήχησιν ! ΔΓ Ιστορίαν της Πα.Ιαιάς 
/ίιαθήχης ! ! Δι’ 'Ιστορίαν τής Καινής Πιαθήκης ! ! ! Δι’ 
Έκκ.Ιησιαστικήν Ιστορίαν ’. ’. ! Καί διά νίιιτονργιχήν Ε
πίτοκον ! ! !! !

"Υστερα άπό τόσα; Κατηχήσεις, 'Ιερά; 'Ιστορίας καί Εκ
κλησιαστικά; καί Λειτουργικά;, πάλιν γίνονται διαγωνισμοί 
ποιο; θά τά γράψη αυτά τά πράγματα καλλίτερα !

Ποιός θά γράψη, δηλαδή καλλιτεχνικότερα τήν έκπόρευ- 
σιν τού άγιου Πνεύματος ή τήν ένανθρώπησιν τοΰ Σωτήρος ή 
τά; Επτά οικουμενικά; Συνόδους !

Καί τί χρειάζονται ολα αυτά τά πράγματα είς τά Γυ
μνάσια !

Δέν φθάνει άρά γε ένα Πάτερ 'Ημών ; 'II λακωνική αύτη
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ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνέχεια ίίε αρ·Λ. 384)

Είς μάτην δ Κουϊρίνης έζήτει νά τόν άποσπάση. Ό Αύγου
στος εγρυζεν, έτριζε τού; όδόντας, υλάκτει, ήπείλει, έκτύπα 
μέ τούς πόδας τό έδαφος καί ώλόλυζεν· άλλά δέν ήθελε νά 
άποαακρυνθή. Είλκυσε τό σώμα μέ τούς όδόντας καί έζήτει 
νά λάβη αυτό εί; τήν εξουσίαν του.

— "Αφησε τον, Κουϊρίνη, είπεν δ Σανοϋτος· δ Αύγουστος 
έχει δίκαιον.
’— Πλειότερον άπό όλους μας, νομίζω, είπεν δ Κουϊρίνης.
— Άλλ’ είναι ελεεινόν θέαμα ! έκραξεν ή Πρόνοια.
— Φρικώδε; ! είπεν ή Εστία.
— Βλέπω, σιχαίνεσθε, κυρίαι μου, είπεν δ Σανοϋτος· Αύ

γουστε, φίλε μου Αύγουστε, άφησέ το αΰτό έδώ καί ύπαγε 

νά παίξης.

προσευχή ήρκει είς τόν Χριστόν, δέν είναι αρκετή διά τούς 
οπαδούς τοΰ έν άγιοι; ημών Λομβάρδου ;

Άς ύπάγη νά ’δή τί γίνεται έν τοΐς Γυμνασίοις δταν πα- 
ραδίδωνται τά 'Ιερά λεγόμενα μαθήματα, ώσανεί τά άλλα 
ήσαν ανίερα !

Στραγαλάκια, πυροφάνια, έβγα έξω, δέν βγένω, κύριε κα- 
θηγητά, συρίγματα, βοή, κακό.

Δέν ήτο καλλίτερα νά λειψουν μαζύ μέ ολα αυτά καί ό 
Παπαδόπουλος καί δ Σούγγρας καί δ Μοσχάκης καί δ Δε- 
πάστας;

Ό κ. Γεώργιος Δροσίνης έκδίδει μετά τινας ημέρας τάς 

Άγροτεκας Έπεστολάς του, τόν φετινόν του φόρον 
πρός τούς έραστάς τών τρυφερών καί χαριέντων καλλιτε
χνημάτων, μετά τά προπερισυνά λεπτολογήματα τών Ιστών 
'Λράχνης καί τούς ευμόρφους Στα.Ιαχτΐτας τοΰ πέρισυ. Έν 
αύταΐς συμπλέκονται φιλοκάλως αί περιγραφαί τών αφελέ
στερων εθίμων πρός τάς παραστάσεις τών συγκινητικωτέ- 
ρων έπεισοδίων άγροτικής ζής, αί ζωηραί πεζογραφίαι πρός 
τά μελφδικά στιχουργήματα, τών οποίων στεφάνωμα είναι 

δ άπιστος, δραματικότατου είδύλλιον είς ωραίους ένδεκα- 
συλλάβους. "Εν διηγημάτιον έκ τών άβροτέρων μεταξύ αυ

τών, ύπό τόν τίτλον Παρά τόν ρ'ι'αχα, δημοσιεύει προσεχώς 
τό Μή Χάνεσαι.

Δέν ήτο χθές έορτή'Λγίου, άλλά Λουκουμάδων."Ολη ή πόλις 
έμύριζε λουκουμάδες.Ει’ς δλας τάς δδούς έβλεπες λουκουμα- 
δοφόρους παΐδας, κρατούντας μετ’ εΰλ.αβείας κολοσσαίας 

πιατέλας, άλλα; άποκεκαλυμμένας, άλλα; ύπό λευκοτάτην 
άγομένας όθώνην. Τά Λουκουμαδζιδικα έσκαναν άπό μουστε- 
οίδες. Ό πλάττων τήν ζύμ.ην δέν έπρόφθανε νά τούς έτοι-

'Ο κύων δέν ύπήκουσε.
— Μαύρε, είπεν δ Σανοϋτος, δίωξέ τον άπ’ έδώ.
Ό Μαύρος ήρπασεν άπό τοΰ ώτός τόν Αύγουστον καί τόν 

έρριψεν όλολύζοντα έκτος τής αιθούσης. "Εκλεισε τήν θύραν. 
Άλλ’ δ Αύγουστος ήκούετο έπί πολύ ξύων μέ τούς όνυχας τά 
θυρώματα καί ζητών νά είσέλθη διά ρήξεως. ‘Υλάκτει δέ 
άνυπομόνως.

— Άλλά τέλος, τί είναι τό πτώμα αυτό; είπεν δ Κουϊ
ρίνης. Θά μάς είπης, κόμη ;

— Θά σάς είπω, Κουϊρίνη. Άλλά καθίσατε, παρακαλώ 
ήσυχοι, καί μή άνυπομονεΐτε.

Καί δ Σανοϋτος έκάθισεν άναπαυτικώς έπί τοΰ άνακλίντρου.
— Καθίσατε, κυρίαι, είπε, καί μή τρομάζετε. Δέν είναι 

τίποτε. Θά γελάσητε, μά τόν Θεόν, μέ αυτήν τήν ιστορίαν.
Καί ώ; ϊνα κύρωση τά; λέξεις ταύτας έκάγχασε βεβια

σμένου καί πένθιμου γέλωτα.
— Δέν άγαπάτε, κυρίαι, τάς αντιθέσεις ; έπανέλαβεν, ιδού 

ό,τι ήδυνάμην, σάς προσέφερα ταύτην τήν εσπέραν γεύμα, 
οίνους, άσματα, μουσικήν, παιδιά;, θωπείας, έν πτώμα καί 
μίαν ιστορίαν. Τί άλλο επιθυμείτε ;

— Έτρελλάθη προφανώς, είπεν δ Κουϊρίνης.

— Τουναντίον, σω Φρονεί, είπεν δ Γίζης.
— Άλλά πρός Θεού ! έκραξεν ή ’Ολυμπία, τολμήσασα 

νά λάβη τόν λόγον άν θέλετε νά μά; διηγηθήτε Ιστορίαν,

μάζη καί δ κόπτων αυτήν κατά βώλους καί ρίπτων αυτούς 
είς τό ζέον έλαιον ήναγκάζετο νά τούς βγάζη ωμούς. Αί 
φωναί: ζεστοί! ζεστοί! ανεμόδερναν τήν άτμ.οσφαίραν. Οι
κία δέν έμεινε χωρίς λουκουμάδες. Ούτε ©οιτητής. Ούτε υ- 
πεοέτης. Ούτε υπηρέτρια. Αί δεσποινίδες ένασμ,ενίζονται 
πολύ νά καταβιβάζουν τό άβρόν αΰτό καί ώς τά χείλη των 
ένίοτε ροδόχρουν ζυμαρικόν. Οί πρεσβύται καί αί πρεσβύτι- 
δες τρελλαίνονται. Οί δέ φοιτηταί δέν μπορούν νά κάμ.ουν 
χωρίς λουκουμάδες. Τό τουρκικόν αΰτό πρόγευμα έγένετο 
πάγκοινου έν Άθήναις. "Οχι όμως καί τέλειον. Πρώτον ότι 
έδώ ή μάζα είναι πολύ πυκνή· ενώ δ κατ’ εξοχήν λουκου
μάς πρέπει νά είναι χασματώδης. Δεύτερον ότι λείπει i'v α'άος, 
τό έπιλεγόμενον Λουχυιψάάες τον Στραγιού. Λυτοί είναι 
πολύ μικρότεροι καί βράζουν όχι μόνον έντός τού ελαίου,άλλά 
καί έντός διαλελυμένης σακχάρεως, ήδύναντο δέ νά όνομα- 
σθούν εδώ) Λουκουμάδες ζακχαρόπηκτοι. Δυστυχώς έν Άθή- 

ναις αΰτή ή δημώδης τρόπον τινα ζαχαροπλαστική, ή άν 
θέλετε ή έξηυγενισμένη αρτοποιία, διότι καί δ Λουκουμάς 
καί ή Λίπογάτσα καί τά μπουρέκια είναι κλάδος τής αρτο
ποιίας, ευρίσκεται είς τά πρώτα στοιχεία τής χονδροειδίας 
καί κάμνει φοβερόν πόλεμον τής υγιεινής καί τής εΰπεψίας.Μ ό
νον τό Σο.Ιωνεΐον έκαμεν τό πρώτον βήμα πρός τήν πρόοδον 
είσαγαγών τής ζεσταΐς σγοΛιάταις. 'Ιΐδύνατο ίσως νά προ- 
βή καί είς άλλας ποικιλίας, καί νά είσαγάγη εί δυνατόν 
τά pelifs-pAleS. Κηρυσσόμεθα πολύ υπέρ τής τοιούτου είδους 
ζαχαροπλαστικής, διότι είνε καί ύγιεστέρα καί θερμουρ- 
γοτέρα καί ποιητικωτέρα. Συνεισάγονται ουτω καί προγεύ
ματα ποιητικότερα καί πρωΐναί τινες parlies, καί διαποικίλ- 
λεται αΰτή ή άγρια θρεπτική μονοτονία τού ‘Ρωμη,ού. Έν 
Λονδίνω τά τοιούτου είδους ζαχοροπλαστεΐα είνε άληθεϊς έωθι- 
νοί παράδεισοι. Έπί τέλους καλόν ήτο νά μή έγεννώμεθα, 
άλλ’ άφού έγεννήθημεν, καλόν είνε νά καλοπερνώμεν.

διατάξατε νά σηκώσουν άπ’ έδώ αΰτό τό φρικώδες πράγμα.
— "Οχι, κυρία, είπεν δ Σανοϋτος· τό πτώμα μοί άρέσκει 

νά είναι έδώ.
— "Ας μεταβώμεν τότε είς άλλην αίθουσαν.
— Διατί ν’άφήσωμεν τήν τράπεζάν μας καί τούς οίνους μας;
— Λένε τέλος, κόμη, είπεν δ Κουϊρίνης· διηγήσου τήν 

ιστορίαν σου.
— Είναι εύκολου, φίλε Κουϊρίνη· ιδού.Πρό επτά έτών, άν 

ενθυμούμαι,είχον άπαγάγει τήν σύζυγον τού πτώματος τούτου.
— ΤΛ, ά ! άνέκραξαν συγχρόνως διάφοροι φωναί.
— Καί μήπως ήτο θαυμαστόν πράγμα αΰτό. κυρίαι μου ; 

Τί διάβολον! νά μή δύναταί τις είς ό'λον τό Αιγαίου πέλαγος 
νά ψαρεύση μίαν Έλληνίδα.

— ΤΑ, ήτον Έλληνίς ;
— Ναί· καί τό πτώμα τούτο, δ σύζυγός της, μέ είχε 

φιλοξενήσει είς τήν οικίαν του.

— Φρίκη !
•— Δεινόν 1

— Ανήκουστου ’.
— Δυνατόν
— ’Απίστευτου.

♦ > , * * ·Σανοϋτος, χωρίς νά πτοηθή έκ τών έπιφωνημάτων τώ', 
δαιτυμόνων του· τώ αποδίδω σήμερον είς τήν οικίαν μου 
φιλοξενίαν. Αυτό είναι δλον καί όλον.

•ων συ1

Ό Μάχμπεθ καί δευτέραν φοράν παρασταθείς τήν εσπέ
ραν τού Σαββάτου προσείλκυσε καί πάλιν κόσμον.

Εΰτυχώς ήρχισαν καί Κυρίαι νά προσέρχονται.
Θεωρεία χωρίς γυναικών είναι ώς μεγάλα γιγαντώδη χρυ 

σά πλαίσια χωρίς καμμίαν εικόνα.
Παράδειγμα αί δύο μεγάλαι κορνίζαι είς τήν ώραίαν αί

θουσαν τού -Ξίχοδο^μ/ου τοϋ Φα.ίέ/ρον.
Τό Σάββατον τό γωνιαίου θεωρείου ήτο κατάφωτου άπό 

τά παρθενικώτερα τού ’Απριλίου ρόδα.
"Αλλο πάλιν έπίσης γωνιαίου έπληρούτο άπό 'Ισπανίαν.
Καί δύο άνδαλούσιοι οφθαλμοί έστίλβον είς άλλο.

Καί τά λοιπά.
'II παράστασις πήγε καί πολύ καλά καί πολύ κακά.
Άρχίζομεν νά συμμεριζώμεθα τήν γνώμην τού κ. Στεφά

νου Ξένου ό'τι ή εποχή μας δέν είναι διά δράματα τού Σαίξ- 

σπηρ.
Καί μάλιστα διά τόν Μάχμπεθ' άλλά καί δ κ. Λεκατσάς 

βεβαίως δέν είναι διά τού Μάχμπεθ, μεθ’ όλας τάς περιοδι
κά; έπιτυχίας του.

Διά τούτο νομίζομεν ό'τι πρέπει νά είσαγάγη τό οικογενεια
κόν δράμα, τήν γαλλικήν λεγομένην Comidie·

Καί κυρίως τίποτε νέον.

Ό Θεός τού Συντάγματος καί τών κοινοβουλευτικών θε
σμών δ Βίσμαρκ ! Καθυπέβαλλε δύο προϋπολογισμούς μ.αζύ 
καί ένόει νά τούς ψηφίσουν καί τούς δύο. "Αν καί Βίσμαρκ, 
έν τούτοις dir τύ ίτραγε, διότι τό Κοινοβουλίου κατεξανέστη .

Έν Νεαπόλει συνεστήθη πρό μιάς περίπου έβδομάδος υπό 

Συλλόγου τίνοςΣχο.Ιή των Ξένων γ.Ιωσσών. Α: διδαχθησό- 
μεναι γλώσσαι είναι ή γαλλική, ή άγγλική, ή γερμανική, ή 
ισπανική, ή όωσσική, ή ελληνική καί ή ρουμουνική. Έννοεϊ-

— Άλλά δέν έννοήσαμεν τίποτε.
— Άλλ’ ή ιστορία σου είναι χωρίς κεφαλήν καί πόδας.
— Χωρίς κύρια καί γεωγραφικά ονόματα.

— Απίθανος.

— Άναλήθης.

— Φρικώδης.
— Διά νά έννοήσητε, επρεπεν, εΰδοκία διαβόλου, νά άνε- 

λάμβανε στιγμ,ιαίως πνοήν καί φωνήν δ νεκρός ούτος. ’Ήθελε 
σάς διηγηθή τά έπίλοιπα.

Καί δ Σανοϋτος έγέλα απαίσιου γέλωτα. Άλλά δυστυ
χώ; δέν έπειθε τού; άκροατάς νά τόν μιμηθώσι. Προσεπάθει 
νά μεταδώση τήν ευθυμίαν του είς πάντας, άλλά μόνον τήν 
κεφαλήν του έτάραττε καί τά σώμά του οίστρηλάτει. Ήτο 
δέ ό'λως απαίσιου καί αντιπαθές θέαμα, όπερ θά έπροτίμων 
νά μή είχον διηγηθή είς τούς άναγνώστας τού διηγήματος 
τούτου. Δυστυχώς τά χρονικά τό άναφέρουσιν ώς ιστορικόν, 
καί έκ τής Βενετική; πινακοθήκης τού ΙΓ'. αίώνος επόμενον 
ήτο νά μή άπή ή είκών αύτη.

— Δέν είναι, νομίζω, καιρό; νά χορεύσωμεν, κυρίαι μου ! 
έκραξεν έγερθείς δ Σανοϋτος. Φιλτάτη μοι ’Ολυμπία, δέχε

σθε τόν βραχίονά μου ;
Καί προσέφερεν είς τήν ’Ολυμπίαν τήν χεΐρά του. Άλ

λ’ αύτη έκαμε κίνημα έσχατης αποστροφής καί τόν άπώθησεν.

— Δέν μέ αγαπάς, φίλη μου ;
Άλλ’ ή χειρ τής ’Ολυμπίας είχεν έγγίσει τό στήθος τού

ι
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το» ότι πρόκειται περί τής συγχρόνου ελληνικής και δτι τοι- 

αύτη Σχολή θά ήτο πολύ αναγκαία καϊ έν Άθι/ναις.

'Η ΰπόθεσι; τοΰ νέου δράματος τοΰ Σαρδοΰ Φαιδώρα είναι 
άπλουστάτη.

Ή Φαιδώρα αυτή είναι 'Ρωσσίς, τής οποίας & μνηστήρ 
έδολοφονήθη έν 'Ρωσσία, ίτΑ τά ίχνη δέ τοϋ δολοφόνου εύρί- 
σκεται ή Φαιδώρα, ολεγομένη νά έκδικήση τόν θάνατον τοΰ 

μνηστηρός της.
Αίφνης έν τή αναζητήσει αυτή ερωτεύεται έκεΐνον τόν ό

ποιον θέλει νά παραδώση είς τήν δικαιοσύνην ως τ&ν αίτιον 
τοΰ ^όνου· μανθάνει όμως ότι r αφορμή τοΰ έγκλήματό; του 
ήτο δικαία καϊ ότι ζήτημα τιμής προεκάλεσε τόν φόνον.

Δυστυχώς πριν κάμη, τήν τελευταίαν άνεκάλυψιν, ήτις 
έδικαιολογησε πρό τών οφθαλμών της τόν φονέα καί έραστήν 
της Λώρις Ίπανώφ, είχε καταγγείλει αυτόν καϊ τούς φίλους 
του ει’ς τήν μυστικήν αστυνομίαν ώς μηδενιστάς διά νά τούς 
έκδικηθή.

Ό Ίπανώφ μανθάνων τοΰτο καταλαμβάνεται υπό σφο
δρού μίσους πρός τήν Φαιδώραν, αυτή δέ (να διαφυγή, τάς 
συνέπειας τοΰ μίσους δηλητηριάζεται καϊ αποθνήσκει.

'Η κριτική δεν φρονεί μεγάλα πράγματα περί τής Φαι
ά ώρας ώς δράματος· άλλ’ οί Ιίαρίσιοι τήν ύψωσαν εις τούς ου
ρανούς, διότι τό πρόσωπον τής ηρωιδος υποκρίνεται ή Σάρα 

Βερνάρ-Δαμαλά.
Και ημείς έκ τής παγκοσμίου αυτής φήμης ήθοποιοΰ νά 

μ.ή γνωριζομεν τίποτε είμή.... γάντια Σάρα-Βερνάρ ! !

ΦΡΟΤ-ΦΡΟΤ
Συνιστάται λέγει Εταιρία επί ένεχΐ'ρω τίτ.ίων υπό τοΰ 

γαμβρού τοΰ Μητσοπούλου.
'Ο πενθερός έκδίδει τίτλους έταιριών των οποίων είναι 

ίδρυταΐ οί Σύμβουλοι.
'Ο δέ γαμβρός θά τούς δέχεται ώς ένέχυρον.

Θά γεννηθή πιστεύομεν καϊ κάνεις έγγονός όστις ανατο

λών προπατορικά αμαρτήματα θά τά άγοράζη ρε την όχΛ.

"Εβλεπε τις είς τόν Διαγωνισμόν πρός σύνταξιν διδακτι

κών βιβλίων ρεσης χαί χατωτέρας καϊ έκλογήν έκ τών τοΰ 
'Ηροδότου ΐζηττιχισρένην, κ’ έσκέφθη ότι πρέπει νά γίνη 
διαγωνισμός καϊ «εκλογή έκ τών τοΰ 'Ομήρου παΛιμινθρω- 
πισρέντρΆ, είς γλώσσαν δηλαδή τοΰ δημ.οφιλοΰς «Παλιαν
θρώπου».

Ό κ. Λομβάρδος διά τοΰ προγράμματος 0 έξέδωκε συνι- 

στά είς τούς διαγωνισθησομένους νά είναι (ΐίγι.π.έεοι ρανιχοϋ 
ένθονσιασροΰ ύπερ των ηαίύωνΛ.

Αυτή ή σύστασις μάς φαίνεται ολίγον επικίνδυνος.
Διότι ό μάνικάς αυτός ένθουσιασμάς άμα άνάψη ύστερα 

εύκολα δεν σβύνει.
Τί λέγετε κύριε Παυλίδη ; Τί λέγετε κύριε Δεπάστα ; Τ 

λέγετε όλοι οί διδάσκαλοι j

*0 γενναίος κ. Λ. Ρικάκης, ό τελευταίος έπϊ Κουμουνδού- 
ρου υπουργός τής Δικαιοσύνης, προετοιμάζεται άμα τή τε
λεία άναρρώσει τοϋ Κουμουνδούρου νά παραθέση τραπέζας

δημοτελεϊς είς τήν Πλατείαν τής Ελευθερίας διά τούς έσω 
καϊ έξω "Ελληνας.

Μία δεσποινίς, ώραία, αλλά ολίγον φιλάργυρος, ώ; αί πλεΐ 
σται τών δεσποινίδων μας, άκούσασα τήν ειδησιν, αμέσως 
έξ ένστικτου είπε.

— Νά τό ξεύρουμε νά μή μαγείρεύσουμε έκείνην τήν 
ήμερα.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

Ί1 κίνησις ή οποία γίνεται περί τό δειλινόν έκάστης Κυ
ριακής άνά τήν πλατείαν τού Συντάγματος, τόσον πλη
κτική έν τή άφορήτω μονοτονία της. μέ ήνάγκασε προχθές 

νά απομακρυνθώ χατασχοτωρίνας, άναμασσών μεταξύ τών 
χειλέων μου είς ύφος κωμικοτραγικόν τήν φράσιν : ρ' ίπια- 
σεν ό χόσρος ! ώς θά έλεγον έντός πλοίου ρ' ίίπιασεν ή 
άά.ίασαπ. ’Αλλά περίεργον ! μετ’ ολίγον ή κίνησις εκείνη, 
μικρόν παραλάσσουσα, άπό τής πλατείας είσρέουσα είς τήν 
οδόν Σταδίου, άπό τά άλώνα μετατιθεμένη εί; τά πεζο
δρόμια, άπό αλωνίσματος μεταβαλλόμενη είς παρέλασιν, 
αποβάλλει δι’ έμέ πάσαν ένόχλησιν, καθιστάμενη απολαυ
στική. Τότε μ’ αρέσει ν’ άνακατώνωμαι μέσα είς τό πλί
θο; εκείνο, πρό τοΰ όποιου όλίγω πρϊν ήσθανόμην άκάθεκτον 
διάθεσιν νά τείνω τά; πυγμά; μου εί; γρονθοκοπήματα· 
τότε συνωθοΰμαι νωχελής καί συνωθώ καί άμερίμνω; υφί
σταμαι τά; προστριβά; καϊ τά πατήματα, δίχως νά φρον
τίζω νά στρέφω έμαυτόν ώ; πηδάλιον δεξιά καϊ αριστερά 
διά νά μή ναυαγήσω προσκόπτων κατά σκοπέλων, έστωσαν

καϊ οί άβροσαρκώτεροι καϊ οί ήδυπαθέστεροι. Τότε είμαι ά
λως τρυφερά σιωπή, ό πρϊν έξακοντίζων έκ τών χειλέων μου 

αδιάκοπα ον<ρ, ώς νέφη βαρέος ζονρπεχί· τότε άπό τοΰ 
ένοικίου μου, τό όποιον δέν έπλήρωσα, καϊ άπό τής μονο
γενούς δραχμής τών θυλακίων μου, ή έπαναστάτις μνήμη 
μου μεταπηδά είς τού; τρυφερωτέρους στίχους ποιητών, 
τούς όποιους άλ.λοτε είχον άποστηθίσει, καϊ είς τήν απούσαν 
άγαπημένην μου.

Λ *
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Είναι αξιοθέατος ή μακρά εκείνη άλυσσος ή άρχομένηάπό 
τοΰ καφενείου Γιαννοπούλου καί λήγουσα πρό τή; οδού 
Αιόλου, έυθα μερίζεται· άν τύχη νά συναντηθώ μετ’ εκείνης, 
χωρών κατ’ εναντίαν διεύθυνσιν, έκαστον ζεύγος, έκαστος 
Ομιλος παρερχόμενος, έκτιλύσσεται εί; τό πνεύμα μου ώς 
κόκκο; μοσχάτου κομβολογίου εί: τάς χείοα; ρεμβάζοντας 
Άνατολίτου. Καί είμαι διατεθειμένο; νά συγχωρήσω καϊ 
τήν ’Αθηναϊκήν εκείνην μούμ’αν, ήτις μόνον τήν Κυριακήν 
επιδεικνύει πολύτιμον τήν παρουσίαν της, καϊ τόν πεντη- 
κοντάδραχμον γραφΐσκον, όστις δέν εννοεί νά μή ’πή τό 
τρυφερόν του λογάκι πρό; πάν διαβαΐνον θηλυκόν, καί τήν 

γελοίαν έπάρχιώτισσαν, κινητήν βπρίναν χρυσοπωλείου, 
•καϊ τόν πετεινομ-ύαλον νέον, πληρώνοντα τήν άπαράμιλλον 
κομψοπρέπειαν τή; περιβολήί του άντι διηνεκούς τυροφα- 
γίας, καί τήν αναιδή σεισοπυγίδα, αναιδή μορφήν, αλλά 
τόσον αντιπαθή και βρωμεράν υπό τά κάλυμμα τοΰ άδεξίως 
έπερριμένου ψιμυθίου της. Πρός τούς όλίγω πρϊν τυράννους 
μου έν τή πλατεία τρέφω εΰαγγελικωτάτας διαθέσεις, καϊ 
σκέπτομαι τότε ό'τι πρέπει νά είμεθα πλήρεις συγκαταβά- 
σεως πρό; τά; άδυναμίας τών άλλων ημείς οί τόσω τυφλοί 

ή τόσον επιεικείς πρός τάς ίδικάς μας.

*
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Σανούτου. ’ΙΙσθάνθη ούτος πόνον, ώχρίασε, συνέσφιγξε τούς 
οδόντας καϊ άφήκεν υπόκωφον κραυγήν. Έκλονίσθη, ώλίσθησε 
καϊ έμελ,λε νά πέσγ. 'Ο Κουϊρίνης τόν ύπεστήριξε.

— Τί έχεις; πάσχεις ;
— Δεν είναι τίποτε. Θά κατακλιθώ· πονώ* είναι έκ τή; 

μέθης· ζαλίζομαι· ώ πονώ, πονώ ! είπε φέρων έπϊ τοΰ στήθους 
τήνχεΐρα. Αισθάνομαι φλόγα έδώ. Μαύρε, Μαύρε, πού είσαι ; 
’Α κατηραμένε Μαύρε, διατί νά φέργς έδώ τό μορμολύκειου 
τούτο ; Σύ πταίεις ! δεν έχεις σπλάγχνα· είσαι άθεο;!

Άκούσας τήν διάλεκτον ταύτην ό Μαύρος κατέλιπε τήν 

θύραν, παρ’ ήν ΐστατο ώ; φρουρός,καϊ έπλησίασεν είς τό άνά- 
κλιντρον, έφ’ ού είχον έζαπλώσει τόν κόμητα. "Ανοιξε πλα- 
τέως τό στόμα, έκοέμασε τά ώτα καί ήκουε.

— Μαύρε ! είσαι άθεος ! είσαι βδελ.υρός ! έπανέλαβεν ό 
Σανούτος συστρεφόμενος έπϊ τής στρωμνής του. Θά σέ κρε
μάσω, ανόητε ! Διότι δέν μοϊ άοέσκει τό παλούκωμα.

'Ο Μαύρος έξέπεμπε κίτρινα και χολώδη βλέμματα από 
τών οφθαλμών καϊ έζήτει νά φάγη τά χείλη του μέ τούς 
οδόντας. Έφαίνετο δέ ετοιμαζόμενο; νά έπιτεθή κατά τού 

Σανούτου.

Τή στιγμή ταύτη άνήρ τις φέρων έπίχρυσον στολήν και 
ξίφος ένεφανίσθη έπϊ τής θύρας, είσήλθε καϊ «χαιρέτισε τήν 
δμήγυριν.

— Κόμη Σανούτε, είπεν, έρχομαι έκ μέρους τής A. Τ. 
τοϋ Δόγη ϊνα σάς φέρω τήν διαταγήν ταύτην.

Καϊ επέθηκεν έπϊ τής τραπέζης φάκελλόν τινα έσφραγι- 
σμένον μέ τόν λέοντα τοΰ άγιου Μάρκου.

Στραφείς δέ παρετήρησε τό έπϊ ροΰ δαπέδου κείμενον 
πτώμα. Άλλ’ ούτε απορίαν τινά έξέφρασε μέ τό βλέμμα του, 

ούτε είπε τι.

----- Χ>ζ·^ζθ<3»

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Η'.
Η ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ.

Τήν αυτήν νύκτα έν τινι πενιχρώ οίκίσκω έν Βενετία, κα- 
τέκειτο έπϊ κλίνης άνθρωπος σφοδρώς πυρέσσων. Γραΐά τις 
γυνή έκάθητο έπϊ ταπεινού σκαμνιού παρά τήν εστίαν, οπού 
έκαιεν ασθενές πΰρ, καί νυσταλέος λύχνος ύπέφεγγε κρεμά- 
μενος υπέρ τόν κεκρύφαλον αυτής. '11 γυνή αύτη έφαίνετο 
μή προσέχουσα είς τού; παραλήοους τού πυρέσσοντος, ή διότι 
ήτο κωφή, ή διότι εΐχεν έξονκειωθή έπϊ πολλάς ημέρας πρός 
τήν κατάστασιν ταύτην.

— Μίαν μόνην φοράν, μίαν μόνην, ήθελα νά τόν φονεύσω· 
παρελήρει ό ασθενή;· άλλ’ έκεΐνος έπρόλαβε καϊ μέ έφόνευσε !

Καί μετ’ ολίγον έπανέλαβε μέ βραχνήν καί ήμίπνικτον 
φωνήν !

— Μέ έφόνευσε δίς ! μίαν φοράν είς τήν οικίαν μου καϊ 
άλλην μίαν είς τήν Βενετίαν.

— Βεβαίως, έψιθύριζε καθ’ έαυτήν ή γραία γυνή, ήτις

ήκουεν, ώς φαίνεται, τάς λέξεις ταύτας, άν καϊ δέν προσεΐ- 
χε. Βεβαίως,παράλογον φαίνεται ότι λέγει ό άρρωστο; αυτός. 
Αλλά ποιος είξεύρει άν λέγη τήν αλήθειαν ; Καϊ άν ή αλή
θεια είναι πάντοτε παράλογος, καϊ διά τοΰτο δεν τήν λέγουσι 
ποτέ οί φρόνιμοι καϊ ήλικιιομένοι άνθρωποι, άλλα τήν όμο- 
λογοΰσιν οί μεθυσμένοι, οί τρελοί, οί άρρωστοι καί τά μικρά 
παιδία.

Καϊ συνεδαύλισε τό πΰρ.
— "Ηθελα νά τοΰ έμπήξω τήν μάχαιράν μου είς τήν καρ- 

δίαν του, έπανέλαβε καϊ πάλιν ό πυρέσσων. Άλλ’ εκείνος μοϋ 
έβύθισε τό γεταγάνι είς τό στήθος, είς τήν κεφαλήν, είς τό 
σώμα καϊ είς τήν ψυχήν. Μ’ έφόνευσεν είς τήν ξηράν καί είς 
τήν θάλασσαν, είς τήν ’Ανατολήν καί είς τήν Δύσιν, είς τόν 

ουρανόν καί είς τήν γήν. Μ’ έφόνευσεν είς τόν νΰν αιώνα καϊ 
ίίς τόν μέλλοντα

Καϊ έστέναξεν έκ βάθους καρδίας.

— "Ω, ό άνθρωπο; ’. ό άνθρωπος ούτος είναι τέρας έχον 
οκτώ κεφαλάς καί κέρατα δέκα! Έπϊ οκτώ έτη, όκτώ μα
κρά έτη, τόν έζήτουν άπό τής Βενετίας μέχρι τής Κωνσταν
τινουπόλεως. Τόν έζήτουν είς τήν φωλεάν του καί είς τήν 

Τρώγλην του, είς τήν μάνδραν του καί είς τό σφαγεΐόν του ! 
Άλλα δέν τόν εύρον, δέν τόν εύρον διά νά τόν φονεύσω. Τόν 
ευοον, αλλά μ’ έφόνευσε. Μ’ έφόνευσε καϊ αί πληγαί του έσχι
σαν βαθέως τό στήθος μου. "Αχ, δέν μοϊ πονεϊ τόσον ή μα
χαιριά του, ό'σον μοϊ έπόνεσεν η κατάρατος εκείνη προδοσία

του. Μοϊ ήρπασε τόν θησαυρόν μου, τήν τιμήν μου, τήν ευτυ
χίαν μου ! ’Επικατάρατο; νά είναι ή νύξ, καθ’ ·?,ν έπρόσφε- 
ρα είς τόν Βενετόν τήν φιλοξενίαν μου. ’Επικατάρατος ή στέ
γη, ήτις τόν έστέγασεν, έπικατάρατος ή τράπεζα,είς ήν έδεί- 
πνησεν, έπικατάρατος ή έστία, εί; ήν έθερμάνθη. Πού θά τόν 
έπανεύρω ; πώς θά τόν εκδικηθώ; Μέ φεύγει ώς σκιά, ώς 
δνειρον, ώς φάντασμα, ’ΐδού, ιδού αυτός. ’Ηλθε πάλιν. ’Ηλθε 
καί μέ εμπαίζει. Γελά μέ τούς όδόντας του. ’ΐδού, πάλιν 
φεύγει'. Αλλά θά σέ συλλάβω, Βενετέ !

Καί ό.ναπηδήσας μέ βίαιον καϊ σφοδρόν κίνημα έπϊ τής 
στρωμνής, έθηκε τόν πόδα έπϊ τοΰ διαπεδου καϊ έτεινε τάς 
χείρας, ϊνα συλλαβή σκιάν τινα. 'Η γραία γυνή έσταυροκο- 
πήθη καϊ συνεστάλη είς τήν γωνίαν της.

— Ιησού, Μαρία, βοήθησε. "Αγιε Μάρκε, σώσε. Πλά
γιασε, άνθρωπε, είς τήν κλίνην σου, καί δέν είναι κανείς. Γρα- 
πτόν μοΰ ήτον καί τοΰτο !

Ήγέρθη καϊ τόν ύπεστήριζεν ϊνα κατακλιθή. 'Ο παροξυ
σμός τοΰ πυρετού παρήλθε, καϊ έκτεθεϊς ύπτιος έπϊ τής κλί
νης άπεναρκώθη ό ασθενής.

'Η γυνή έπανελθοϋσα έκάθισε παρά τήν εστίαν. Δέν έφάνη 
οβηθεΐσα έκ τής παραφοράς τοΰ ασθενούς, άλλ’ έγγόγγυζε 
ιότι τήν κατεδίκασεν η τύχη της νά είναι νοσοκόμος καϊ δέν

τή έπέτρεψε νά έχη άλ.λο έπάγγελμα.

(ακολουθεί)
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Kat τόρα τ.ως νά εξηγήσω τήν απότομον μεταβολήν τών 
εντυπώσεων μου άπό τή; ανίας είς τήν γλυκυθυμίαν, άπό 
τή; πλήξεως είς τήν ευαρέσκειαν, άπό τής άγριότητος είς 
τήν εύσπλαγχνίαν, άπό τής πλατείας τοΰ Συ .τάγματος είς 
τά πεζοδρόμια τής όδ .ΰ Σταδίου;

Άμηχανώ. ’Ίσως, άν ήμην ποιητής, θά ήδυνάμην νά α
παντήσω,— άλλ’ όχι πεζά, καθώς τά γράφω τόρα, — οτι 
δύο μυστηριώδεις άφορμαί συντελούσιν είς τήν ανωτέρω 
περίεργον μεταρρύθμισιν.

Ή ώρα καί ό χωρισμός.

¥
Έ'ηγοΰμαι : Ί1 έπί τής οδού Σταδίου παρέλασις τελείται 

ακριβώς περί τήν ώραν, καθ’ ήν ό ήλιο; όύων χρυσώνει τ'ν 
ορίζοντα μέ τά μαγικώτερα χρώματα, καί τάς καρδία; μέ 
τάς γλυκύτερα; συναισθήσεις’ τότε τό άπαυδήσαν πλήθος, 
όπεο έπί δίωρον ήκόνιζεν οφθαλμού; καί πόδας, έκτος τών 
ώτων, μεθ' όλα; τάς απόπειρας τοΰ Σάϊλερ, ακούει ώ τοΰ 
θαύματος! τόν ύμνον τής ελευθερίας, διά νά είσέλθη μέ 

τούς πρώτου; τόνους του. Βλέπετε, ή έΛενθερΙα ώρίσθτηοιχ 
νά φυγαδεύγ, τούς νεωτέρους "Ελληνας.—ΊΙ ώρα εκείνη 
ήναι πλήρη; αρώματος- καί τό άρωμά της ήναι ή ποιησις’ 
έν τή κεφαλή άνακυκλοΰνται γοητευτικά σχέδια ευδαιμο
νίας, ώς έξ εφόδου τότε άναβλύζοντα διά νά στειρεύσωσι 
μαζή μέ τήν άπόσβεσιν τοΰ τελευταίου χρυσοπορφύρου 
κροσσού τής δϋσεως’ αναμνήσεις παρίστανται ήούταται τών 
άσημοτέρων συμβάντων τής ζωής’ έν τή καρδία καί τοΰ 
κοινοτέρου έρωτολήπτου σχηματίζονται οί άριστοκρατικώ- 
τεροι τών ερώτων, αόριστοι, άλλά βαθύτατοι. 'Ό,τι ένάλλη, 
ώρα μόλις έκίνει τήν προσοχήν, ήδη κινεί τούς παλμούς· ή 
καλλονή καθίσταται μέχρι δακρύων περιπόθητος, καί ή α
σχήμια, ΰπό τήν σκιάν τής εσπέρα:, συμπαθής’ γεννάται 
διάθεσις νά καταθέσωμεν όλον τόν πλούτον τής τσέπης μα; 
είς χεΐρας τού ζυθοπώλου ή τού ξενοδόχου, συνευωχούμενοι 
μετά φίλου, καί έχομ.εν όρεξιν νά σφίξωμεν τήν χεϊρα τού 
εχθρού μας. Είναι ή ώρα, καθ’ ήν «οίανδήποτε στάσιν άν 
τηρή τό σώμα, ή ψυχή διατελεΐ γονυκλινής». ’Εν τοιαύτη 

στάσει προσευχής και μετάνοιας, ή ψυχή καθαίρεται άπό 
παντός βορβόρου.

Λοιπόν εννοείτε διατί λησμονώ καί εγώ έξαίφνη; τήν 
πλήξιν, καί τήν αηδίαν καί τήν μισανθρωπίαν μου καί τά; 

σατυρικά; όρμά; μου ; — Τό σατιρικός άπό τό σόιτνρα, 
πρό; αποφυγήν παρεξηγήσεων.

"Επειτα δεύτερος παράγων τής ψυχοσωτηρίου μεταβολής 
είναι ό χωρισμός. Ή έπί τής οδού Σταδίου κάθοδος τών 

περιπατητών είναι ή τελευταία φιγούρα τοΰ τετραχόρου, 
μεθ’ ήν έπεται διάλυσις. "Ολοι εκείνοι, αφού συνεπεριπάτη- 
σαν, άφού έξήσκησαν φοβερόν γΛωσσοφάγωμα έρωτολογίας 
ή κακολογίας, φοβερώτερον όγθα.Ιμοφύγωμα εργολαβίας ή 
ζετιμασιχς, μέλλουν νά άποχωρισθώσΐ’ καί τότε ή πρό; άλ
λήλους συμπάθεια, ή πρό; άλλήλους φρο^τΐς,—έστω και 
γάτας πρός ποντικόν, — τήν όποιαν έκράτει κοιμισμένην 
ή συνήθεια, έςεγείρεται’ καί τότε φΟάνομεν είς τό αυτό α
ποτέλεσμα’ καταφθάνει ή συγχίνησις, τότε έννοοΰμεν τήν 
άπόλαυσιν, τήν όποιαν θά άπολέσωμεν, καί διατιθέμεθα 
έπί τό τρυφερώτερον καί συγκαταβατικώτερον. Αί κακαί 
εντυπώσεις εξαλείφονται.

X
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Ούτω θά εξηγούν τό πράγμα, άν ήμην ποιητής ’Αλλά 
τώρα ποιος ό λόγο; τοΰ νέου μου ενδύματος, είς τό όποιον 
ήναι αληθές οτι τό δειλινόν τής προχθεσινής Κυριακή; πρώ- 
την φοράν εΰρέθην τιλυγμένο; ;

Μήπως, επειδή προσήγγιζεν ή ώρα, ούχί δυόντων ήλίου, 

ουδέ χωρισμών, άλλά τού δείπνου, είς ο μέ είχε κεκλημέ- 
νον ΰποχρεωτικό; φίλο; μέ τά Λονχου.Ιιώτερα, χρώματα 
παραστήσας, ύρχιζχ ν& βλέπω τά πάντα ΰπό τό λαμπρόν 
πρίσμα τής μετ’ ολίγον ευδαιμονίας τού στομάχου μου ;

Και η ποιησις τή; τρ τη; αυτής έξηγήσεω; πλησιάζει 
περισσότερον είς τήν πραγματικήν σχολήν.

Όνουλουλο5

ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ ΣΥΡΙΑΝΑ.

Κατά τήν δημοσιευθεΐσαν ίχθεσιν τών έν τώ θεάτρω 
προσφάτων συμβάντων, τό θέατρον είναι Κράτος έν Κράτει, 
ΰπό τήν απόλυτον κυριαρχίαν τού ανεξέλεγκτου ’Αστυνόμου.

-£<<?. — Λοιπόν ό εν τω θεάτρω εγκλημάτων όταν εΰνοή- 
ται ΰπό τού ’Αστυνόαου τυχόν, εΰοίσκεται έν άσν.Ιω καί μέ-

, λ, 1 ‘
νει ακατασιωττος;

— Ναί, όταν κρατών τόν κλάδον, ώς ικέτης, έναγκαλ,ισθή 
τόν εφέστιον Θεόν.

—-Τόν Μολοχάδην;

— ”Η τήν ΙΙριμαδύτατ.

Κατά τινα βροχεράν εσπέραν, έν τφ θεάτρω, είς τήν σκη

νήν τού όρκου τών εραστών, έν τή Λαμερμοίρ, ό μη
χανικός τού θεάτρου Πνεύμα, παράλειψε νά κρεμάση τήν 
Σελήνην, και ούτω οί δύο έρασταί ώμοσαν πίστιν, άνευ Σε

λήνης.
Ή Επιτροπή επιπλήττει τόν μηχανικόν, διά τήν ελλειψιν 

τής Σελήνης.
— Μά πώς νά φανερώσω φεγγάρι, πού όξω χαλά ό Θεός 

τόν κόσμο άπό τήν βροχή ; Είναι χασοφεγγαριά.

Μεταξύ εγγάμου καί αγάμου’
— Διατί, άφ’ ού άπολαύσγι τις τό έρώμενον πρόσωπον, 

χάνει τήν όποιαν ήσθάνετο πρότερον δι’ αυτό ί.Η,ιν ;
— Δέν χάνει ειμή μόνον τό λ έξ αυτής.
— Καί τί μένει;
— Ή ίζις.

Μεταξύ Είσαγγελέως καί Δικηγόρου. Συνήγορος. ’Αντίκρου
σες έν πρός έν τά επιχ είρημα τά μου. Άλλά μετά δευτορο- 
λογίαν σου, όταν δέν θά σού δίδεται πλέον ό λ.όγος νά μ’ 

άντικρούση; καί τρίτον, θέι σοΰ ίμειω 'ς την μύτη. Εισαγ- 
γε.Ιενς. Τότε δέν έχω ανάγκην ν’ άγορεύσω. ΠταρμΙζομαι...

BEC-

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
TO BAZAR DE la IIAVANE

ήτοι τό έπί τή; ΥΙ.Ιατείας Συντάγματος Κεντρικόν 
I*ΧΤϊνοσίωλεϊον τοΰ κ. Χρήστου Άγγελίδου λαμβάνει 
τήν τιμήν νά ανακοίνωση, είς τούς πολυαρίθμου; αύτοΰ πε- 
λάτας ότι έκάστην Κυριακήν θά μένγ, κεκλεισμένον.

’Ελπίζει ότι τό μέτρον τούτο ου μόνυν θά τύχη, τή; συγ
γνώμης, άλλά καί τής επιδοκιμασίας τών κυρίων πελατών


