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ΒΟΥΛΗ
Παρασκευή — 10 Δεκεμβρίου.

"Εξω είναι χειμών, άλλά τά θερμόμετρου τών βουλευτών 
εντός τής αιθούσης δεικνύει πολλούς βαθμούς ύπεράνω τοϋ 
μηδενικού, καί ό αφόρητος αυτός καύσων γίνεται κατάδηλος 
ευθύς έν άρχή της συνεδριάσεως ύπό τών ζκ. Λούντζη καί 
Κουμουνδούρου.

"Αλλοτε τουλάχιστον τά επεισόδια ετίθεντο έν τώ μέσω, 
ώς συνήθως συμβαίνει έν ταΐς συνεδρίαις καί ταΐς έποποιίαις* 
άλλοτε ή συνεδρίασις μάς προανάγγελλε τά έπεισόδια* σή
μερον τό έπεισόδιον έχαιρέτησε τήν έναρξιν τής συζητήσεως, 
ώς πολεμικόν πλοΐον τήν άφιξιν ήγεμόνος.

'Ο υιός Κουμουνδούρος εύρίσκεται έπί τού βήματος διά νά 

είπη τάς απαραιτήτους έπερωτήσεις του πρός τόν υπουργόν 
τών Στρατιωτικών ο κ. Κουμουνδούρος έρεθίζεται, χειρονο
μεί, κακίζει, κραυγάζει, ώς είκός* άπό τά βάθη τής δεξιάς 

πτέρυγος έν βαρύ Οϋουου έξελθόν άπό Sv στόμα, ώς βορ
ράς άπό τόν άσκόν τοϋ Αιόλου, κτυπά κατάμουτρα τόν έπί 

τού βήματος.
Άλλ’ ό Κ. Κουμουνδούρος,— τά γνωρίζετε — οί'ζου χα) 

ζερό, κ. ...
Τί κακό, τί θόρυβος, τί προτάσεις άνακλήσεως είς τήν 

τάξιν καί τί ρητορικότης τού Κώστα άπό τού βήματος έτι, 
λυσσασμένη, κατάβραχνος, έζακολουθοϋντος νά άναπτύσση 
τό θέμα τής άνωτέρω άπαντήσεώς του.

'Ο κ. Λούντζης έγείοεται νά δικαιολογηθή* πρώτην φοράν

καριότητα τής σιωπής περιήλθεν είς άπόγνωσιν.

— ’Ενώ ό Κουμουνδούρος . . . έξέχεεν έπί τού βήματος . .. 
τήν ορμήν του . . . τότε . . . δια νά μιμηθώ τόν ήχον . . . 
τής φωνής του ... έθορύβησα . .. ! άλλά αυτός .. . έχει σχέ
σεις με ζώα τινά . . . άφίνω δέ τήν ίίβριν διά λογαριασμόν 

του.

Πρόιΐίρος πρός τόν Κώσταν : ανακαλείς τήν λέξιν ;
Κώστας (μέ τήν ράχην του έστηριγμένην έπί τού Προ

εδρείου) Δέν άνακαλώ !

Χ\ρύε6ρος, πάλιν : ανακαλείς ;
Οί γί.Ιοι του της άριστεράς : ανακαλεί ! άνακαλεϊ !
Κώστας’ φοβερός. Δέν άνακαλώ, όχι, δέν άνακαλώ.
Πρόειίρος : ©ά πάρη τέλος, Κύριοι* άνακαλεϊς ;
Κώστας : ζάμνει διά τής κεφαλής του τρία άρνητικά νεύ

ματα γιγαντιαίων διαστάσεων.
Πρόεαρος : Λοιπόν σέ άνακαλώ είς τήν τάξιν !
Άλλ' ό άνακληθείς άνακαλεϊ εαυτόν έπί τοϋ βήματος διά 

νά έξακόλουθήση τάς έπερωτήσεις του.

Έπί τοϋ ζητήματος τής ημερήσιας διατάξεως όμιλούσιν 
οί ζζ. Ζηνόπουλος, 'Ρηγόπουλος Άντωνόπουλοςΐ Δουζϊνας καί 
Δεληγιώργης, όστις καί περαίνει τήν συζήτη,σι αυτήν τήν 
απεραντον, άφοϋ είχε τήν τύχην νά έγζαινιασθγ ύπό τοϋ 
κ. Δεληγιάννη.

Καί ό μέν κ. Ζηνόπουλος ίμολογεΐ, ότι όμιλεϊ κατά τού 
νομοσχεδίου άνεζαρτήτως πάσης πο.Ιιτιχής έννοιας- σχήμα 
λόγου είς τό όποιον συχνά καταφεύγει ό κ. Ζηνόπουλος. Τό 
θεωρεί ώς μή κοινωφελές καί μέλλον καιρίως νά βλάψη. Καί 
εν τώ έπιλόγω του παρακαλεΐ τήν Βουλήν νά άποτρέψη τόν 
έπαπειλούμενον κίνδυνον κατά τής έκπαιδεύσεως.

Χαίρετε, παρθένα δάση τής Αμερικής ’ ό κ. 'Ρηγόπουλος 
-ποτέ δεν σάς λησμονεί* ό τίτλος τοϋ περί δημοτικής έκπαι- 

οεύσεως λόγου του είναι : ’Όταν ημην εί: την Αμερικήν ! 
Καί αναφέρει παραδείγματα τής θαυμασίας άναπτύξεως τοϋ
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Αμερικανού παιδός, συμπεραίνει ότι δ παϊς πρέπει νά είναι 
εγκυκλοπαιδικός καί όχι παπαγάλος. ”Αν δ άνήρ είναι δ 

θεός τού σύσ.παντος, δ παίς είναι δ μιζρόκοσμος αυτού κτλ.
Τελευταίος απασχολεί τήν Βουλήν δ ζ. Δεληγιώργης διά 

μακρών τά τού νομοσχεδίου άναλ,ύων καί έπικρίνων καί δια- 
φωνώνκαί καταστρέφω·/ καί οικοδομών. Φρονεί ότι όπως έχει 
τό νομοσχέδιου δέν θά δυν-ηθή νά λύση τό πρόβλημα τής εό- 
ρέσεως δημοδιδασκάλων δυναμένων νά πληρώσωσι τό κενόν 

τού δποίου τήν πλήρωσιν υπόσχεται αυτό. Μέ τά μέσα δέ ά- 
τινα διαθέτομε·/ είναι αδύνατον νά άναμορφώσωμεν τήν παι
δείαν. Μάς ήρεσε πολύ ή άντίΟεσις τήν όποιαν παρουσιάζει 
τό διαλεκτικόν καί ήρεμον ύφος τού λόγου του. τόσον εύάρ- 
μοστον εις τά τοιαύτα ζητήματα, απέναντι τής βακχόδους 
πανηγυρικότητος των πλείστων συναδέλφων του. 'Ομοιάζει 
βομβον φιλέργου μελίσσης εν μέσω άδιακόπων κοασμάτων. 
Δυστυχώς δ βόμβος αυτός σπανίως άνηρχετο μέχρι τού ά
χρηστου θεωρείου των δημοσιογράφων, υπάρχοντας μόνον διά 
τούς ομηρικούς ογκηθμούς τού Στεφάνιό ου καί τούς αιωνίους 
περιπάτους εντός τή: αιθούσης ένός αιωνίου υποψηφίου υπουρ
γού.

Ή «ρχή τού νομοσχεδίου έψηφίσΟη· μάς μένουν τά καθέ
καστα.

Κουτρούλης.
------------------- ---------------------------------------------

ΚΑΚΟΥΡΓΟΣ - ΕΥΛΟΓΙΩΝ
ΤΩ δύστηνα όντα ! αποκεζηρυγμένοι κατάδικοι υπό τού 

κοινωνικού καί φυσικού Νόμου ! ’Άνθρωποι πεσόντες εις τήν 
θάλασσαν, ενώ τό πλοίου εξακολουθεί τόν μοιραίου πλούν καί 
οί έν αϋτώ έπιβάται σπεύδουσι μόνον νά διασζεδάσωσι τήν 
ναυτίαν διά συναυλιών καί επικινδύνων παραστάσεων αργυ
ρωνήτων παίδων ούδ’ έπί τού ελληνικού εδάφους έλευθερω- 
θέντων !

Κακούργος ! — Ευλογιών !— "Ανθρωποι εζπεπτωκότες, 
άξιοι έγκαταλείψεως, ανάξιοι της τών άλλων μερίμνης ! Τίς 

σάς πταίει;
ΤΩ άθλιοι κακούργοι, διατί νά υποπέσητε εις τό έγκλημα : 

διατί δεν ένιζήσατε τά πάθη σας ; διατί δέν ένισχύθητε υπό 
τών ηθικών αρχών, άς ή κοινωνία σας έδίδαξε διά τών παι
δαγωγικών δημοδιδασκάλων καί τών εϋγλώττων ιεροκηρύ
κων ;— Τό κοινωνικόν φώς τής Ηθικής υπήρξεν ασθενές, ό
πως εισχώρηση εις τάς αγροίκους καρδίας υπήρξατε
τυφλοί καί διεμείνατε σκοτεινοί· καί ήδη δ - τής κοι
νωνικής αύτοσυντηρήσεως σάς καταδιώκει* ρ· εις τά
σκότη τών φυλακών, ίνα έξέλθητε σκοτεινότερ λ’ όχι· ή 
κοινωνία, ήτις δέν ήδυνήθη νά σάς φωτίση, φ· τό σκό
τος σας· έξαφανίσθητε λοιπόν, άπολέσθητε έ·, ύ βορβό
ρου τών υπογείων δεσμωτηρίων, ίνα μεταβή ευθείας
άπό τού ένός εις τόν έ'τερον "Α.0ην !

ΤΩ πτωχοί εύλογιώντες, διατί νά ΰποπέσ· ·,ν επά
ρατον νόσον; διατί δέν ένιζήσατε τήν έπιδ’ ριφρου-

ρηθέντε; διά τών άμυντικών μέτρων: διατί / άνόη-
τον πρόληψιν μ ή έμβολιάσε.ως, έπιαρατούσ δημί:.·ς
καί μηδέ διά βελγικής γλυκερίνης νά έμβ έσπεύ-

σατε ; διατί δέν έτηρεΐτε τούς υγιεινούς ζ · καθα-
ριότητος καί δέν έλούεσθε εις τήν πρό τ < θάλασ
σαν τών ’Αθηνών ή τά δίδραχμα λουτρά α:; διατί
πρό πάντων όταν προσεβάλλετό τις έζ οι. βίας πα- 
ρεβαίνετε τό πολιτικόν καθήκον -ής χη ■ :;"'·σεΜε καί

είχετε τήν ευαγγελικήν αΰταπάρνησιν νά τόν νοσηλεύετε έν 
μέσω υμών ; Ό τής πολιτείας διοικητικός επί τής υγιεινής 
κλάδος (Sanilatspolizei) δέν κατώρθου νά έξαπλώνη τούς 
κλώνους αυτού μέχρι τών μεμακρυομένων άπό τής κεντρι
κής αστυνομίας στενών οικημάτων σας. όπου έν άδελφότητι 
πολυμελείς οικογένεια’, συσσωρεύεσθε. Τό επιστημονικόν φώς 
τής ιατρικής υπήρξε·/ ασθενές, όπως εΐσχωρήση διά τών μι
κρών παραθύρων ή φεγγιτών εις τά σκιερά υμών δώματα- 
υπήρξατε ανθυγιεινοί καί δέν άντέστητε εις τήν νόσον καί 
ήδη δ Νόμος τής ατομικής αύτοσυντηρήσεως σάς φυγαδεύει· 
δδηγήθητε διά τής ευλογιοφόρου (ούχί μέν νεζροφόρου, άλλ’ 
ίσως νεκροποιού) άμάξης καί ρίφθητε εις τούς πρώην σταύ- 
λους (ζώων πάντοτε στέγασμα] καί πρώην σφαγεία (Ουμά ■ 
των'επίσης Θυσιαστήριον) έν Γουδή !

Μόνον σωτήριον φάρμακον καί δι’ υμάς τούς πάσχοντας 
καί δι’ ημάς τούς έτι υγιείς είναι ή άπομάζρυνσίς σας καί 
έγκατάλειψις, ίνα μή τό κακόν μεταδοθη καί ουτω προστε- 
θη εις τά δεινοπαθήματά σας ή τύψις τής συνειδήσεως· ας 
υπολείπεται μόνη ή ψυχική οδύνη τής όπομονώσεως! 'II κοι
νωνία μή αατορθούσα νά σάς σώση φοβείται τό απειλητικόν 
φάσμα σας! Μείνατε λοιπόν έν τοίς σφογίΖο/ς καί άν κα- 
τορθώσητε νά διαφύγητε τήν σπάθην τού ’Αρχαγγέλου, άν 
είσθε ίκανώς εγκρατείς πείνης καί δίψης, τότε έπανέλθετε 
εις τούς κόλπους τής μητρός κοινωνίας· σάς υπόσχεται ν’ ά- 
νεχθή τήν δυσμορφίαν σας· ή φιλαυτία κατισχύει τής κα
λαισθησίας καί ή κοινωνία δέν ένδιαφέρεται τόσον διά τήν 
καλλονήν τού προσώπου σας, άρκουμένη μόνον ε:ς τήν εύρω- 
στίαν τών χειρών σας, δι’ ών ή κοινωνική ζωή συγκρατεΐ- 
ται ! ’Αρκεί λοιπόν φιλοπόνως νά έπανέλθητε εις τά έργα 
σας καί τότε σάς χορηγείται γε.ική «μνηστεία- αυξήσατε 
μόνον τούς πόρους τού Κράτους ! Καί τότε τό Κράτος πλού
τιζαν Θά μεριμνά κάλλιον περί τών εϋλογιώντων έγγόνων 
σας! 'Ικανή παρηγορία διά τούς σήμερον πάσχοντας.

Μισάνθρωπος

Η ΔΑΜΑΛΙΣ.
Τόπος παραδόξων. Πέρυσιν ότε δ τύφος μάς έδεκάτισε, 

συζήτησις ήρχισε μεταξύ τών ιατρών μας ότι πταίει τό κι
νίνού καί ότι τό τού Αετερριέ έλεγον οί μέν δέν αξίζει, άλλοι 
δέ ότι τού Ίόπστ. Άλλ’ εδημοσίευσβν δ πωλών κινίνο·/ Γερ
μανικόν άνάλυσιν τού κ. Χρηστομάνου, καθ’ ήν τούτο άνεκη
ρύττετο γνησιώτατον, καί τήν επαύριον έδημοσίευσε καί δ 
πωλών κινίνον Γαλλικόν άνάλυσιν τού αυτού κ. Χρηστομά
νου, καθ’ ήν καί τούτο άνεκηρύττετο γνησιώτατον. Καί τά 
δύο γνήσια, καί όμως οί ιατροί έφώναζον ότι κα· τά δύο ή- 
σαν νόθα. Τί συνέβη ; τοϊς εδόθη πατέντα γνησιότητας υπό 
τού ζ. X ρηστομάνου :

Καί όμως δ κόσμος έπίστευε την πατέντα μετεχειρίζετο 
είτε τό έν είτε τό άλλο καί άπέθνησκεν.

Σήμερον τό ίδιον συμβαίνει μέ τήν δαμαλίδα. Μάς έπλημ- 
μύρησαν μέ γλυκερίνην βαπτισθεΐσαν δαμαλίδα καί δ κό
σμος έπίστευε καί έο-βολιάζεσο καί ή ευλογία έλαβε *.ά: 
τρομεράί διαστάσεις τη; όχι διότι πταίει ή Κυβέρνησις, ι· ς 
θέλει δ Ζυγομαλάς. ή διότι πταίει ή ’Αστυνομία ό·; θέλε: δ 
Καμπούρογύ.ους, άλλα διότι δ κόσμος νομίζει ότι είναι εμ
βολιασμένος καί δέν είναι διότι ή δαμαλίς είναι γλυκερίνη. 
Καί όμως νέαι πατένται Χρηστου-άνειοι δημοσιεύονται εις

σάς εφημερίδας. Καί ενώ αξιότιμοι ιατροί σού αναφέρουν ότι 
ή δείνα δαμαλίς δεν αξίζει τίποτε, οί πωλούντες αύτάς έ
χουν πατέντας δι’ ών μάλιστα άποδεικνύουν οτι 80 0)θ (! !) 
έπέτυχον, ενώ μέ τήν φυσικήν δαμαλι ία μόλις ήμπορούν νά 
έπιτύχουν 51 0'θ. Καί συζητήσεις καί κακό καί ρεκλάμαι 
εν οίς μάλιστα καί κάποιος Τιμολέων Μητσόπουλος ιατρός 
λέγει ότι δέν είναι αυτός πού έδωκε τήν πατένταν, έξ ού 
άποδεικνύεται ότι δύο είναι Μητσόπουύ,οι ιατροί σάν νά μην 

έσωνεν ένας.
Δέν υπάρχει λοιπόν επιστήμη εις τούτον τόν τόπον ;

Φωνακλάς.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
[Έπερωτι/σις τον ^ον.Ιεντοΰ Παρτασσίΰος χ. Μαρλά.)

Ιίαρακαλείται ή Κυβέρνησις νά εισάξη,, ώς ύπεσχέθη, κατά 
τήν παρελθούσαν βουλ. σύνοδον διά τού Προέδρου αυτής, Νο- 
μοσχέδιον όσον ένεστι τάχιστα περί έμψυχώσεως τής εμπο
ρικής Ναυτιλίας, καί νομίζω ότι δικαιούμαι νά απευθύνω 
τήν παράκλησιν ταύτην πράς τήν Κυβέρνησιν, διότι εκτός 

τού ότι, ώς είναι πανθομολογούμενον, ή έλληνική ναυτιλία 
πάσχει δεινώς, άλλ’ δ κύριος πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 
κατά τήν συνεδρίασιν τής 18 ΛΙαίου ρητώς ύπεσχέθη νά 
εισάξη ταχέως τοιούτον νομοσχέδιον τό δποϊον όμως παρά 
πάσαν προσδοκίαν καί έναντίον τής επισήμου ύποσχέσεως 
τού κυρίου πρωθυπουργού εΐσέτι δέν s!cr:/f)r„ Ί1 δέ βραδύτης 
αϋτη μέ αναγκάζει προσέτι νά παρακαλέσω τήν Κυβέρνη- 
σιν νά δηλώση ώρισμένως άν δέν σκέπτηται πλέον νά ει- 
σάξφ λίαν προσεχώς νομοσχέδιον τοιούτον πρό; έπιψήφησιν, 

διά νά προβή έν τοιαύτη περιπτώσει ή Βουλή αμέσως πρός 
έπιψήφησιν τού κατά τήν παρελθούσαν σύνοδον τής Βουλής 
υπό τούάξιοτίμου έξ Αιγιαλίας βουλευτού κυρίου Μεσσηνεζη 
ύποβληθέντος Νομοσχεδίου περί έμψυχώσεως τής έμπορικής 
Ναυτιλίας, καί τόσω μάλλον καθόσον ή έμπορική Ναυτι
λία εις S σημεΐον οικτρόν περιήλθεν, εις ούδεμίαν δύναται α
ναβολήν νά άνθεξφ.

-------— ----- >----------------------------------~—

ΧΡΟΝΙΚΑ
Ό έθνικός ποιητή; μας Άχιλλεύς Παράσχος έδημοσίευσεν 

εις τόν ’Έσπερο)· τής Λειψίας, άφού είχε δημοσιεύσει επάνω 
κάτω όυ.οιον εις τήν Near ’Hjitpar, ποίτο-χ αποθεωτικόν 
τών Αθηνών καί τής 'Ελλάδος, έν άντιθέσει τής ξένης γής, 
όπου παρεπιδημεί ώς Πρόξενος. Καί αυτό καί εκείνο είνε σχολής 
τής μακαρίτιδος Ξεητειάς. ΊΙ παραδοξολογία, τό ροχοχο 
τών εικόνων, τά παράτολμον τών σκέψεων, ή ασιατική υπερ
βολή, τό κακόζηλον τών εκφράσεων, τό άνόητον τών απο
φθεγμάτων καί τό τετριμμένον, τό άσυλλόγιστον, τό ό,τι 
τίιχη καί ό,τι φθάση, όλα αυτά έπιπροσθούσιν εις τά τοι- 
ούτου είδους ποιήματα καί σκεπάζουν ώς σκωρία τήν 
άληθή φλέβα χρυσού τού εθνικού μ.α; ποιητού. ’Αλλά δέν 
“ρέπει νά ξενιζώμεθα. Ό κ. Παράσχος είναι ερωτευμένος μέ 
“άς ’Αθήνας πλατωνικώς. αΐσθητικώς, ύλικώς, ο’κονομολο- 
γ«δς, ζα/αροπλαστικώς, έρατεινοκαφεδικώς καί πλατειο- 
“εριπατητικώς. Είδατε ποτέ έπί ζωής έρωτευμένον άνθρω
πον τόσον βαθειά, όστις νά μή σάς φαίνεται γελοίος; Ο: λό
γοι, τά κινήματα, αί σκέψεις, οί στεναγμοί, αί παραφοραί,

ή επιστολογραφία, αί πεοΐ τής ερωμένης ιδέαι του, εκείνα·, 
αί τερατώδεις εκφράσεις περί τού κάλλουςκαί τής άγγελικό- 
τητος καί τού ονειρώδους αυτής, όλα αγγέλλουν εγκέφαλον 
ξεβιδωμένο·? καί λειτουργούντα άρρύθμως, άκανονίστως, σχε
δόν νοσςρώς. 'Γοιούτο; είναι δ εραστής τών Αθηνών Παρά
σχος. Και όταν μέν είναι εδώ, καί όταν δ ερωμένος »ίναι εις 
τά γόνατα τής ίδικής του, δ παροξυσμός κατευνάζεται, ή 
παραφορά μετριάζει, ενίοτε μάλιστα καί σύννεφά, τινα τής 
φαντασίας διαλυόμενα ώς παραπέτασμα άναπεταννύμενον δει- 
κνύουσι μελανήν τινα γωνίαν τής πραγματικότητος. τόν ε
ρατεινόν καφέν νερόβραστον, τόν Κυβερνήτην ΙΙετμεζάν ίμι- 
λούντα κατά τού θεσμού τού Κοσμήτορος τής Βουλήςκαί τόν 
Δεκάστρον άποβαίνοντα πολύ, πολύ, παρά πολύ σικχαμερόν 
άλλ’ όταν φεύγγ, όταν είναι μακράν τών Αθηνών,ή παραφορά 
μεταβάλλεται εις delirium, καί δ πυρετός άφίνει ώς παρά
λογα στίχους ώ; τούς εξής :

’Αθήνα ! 2=ρ::ς ~ί Οά sir.?,'Αθήνα; πνοή μόρου,

Γλυζ χαράγματα οΰρα ,',ϋ, ξένη ζωή όνείρου,
Αγγελική ένΟΰυησ:;, τού Γαβριήλ λουλοΰίι,
Τής γή; 'Αγία Τράπεζα, τών τραγουϊ’ών τραγοΰόΐ.
Ει.αι τό πρώτο φίλημα καί τής ζαρίιάς τό όεΐπνο,
Γλυκ.ϋά :ή; μάννα; άγρυπ/·:ί βτοΰ βρέιου τη; τόν ύπνο.
Είναι ή δόξα, η τιμή, ή συμφορά, ό χρόνο;,
Τό χαυ γέλιο τού Χριστού, τής Παναγία; ό πόνο; !
«’Αθήνα» λί; καί τραγουόεί;·την’ε πατεΐς πυργώνει;

Κοιυάϊαι κ’ είσαι έξυπνο;, ξυπνά;, τόνου μυοώνει;
Έγγίζε ι; τά λιθάρια τη; καί Παρθενώνα; κάνει;,
Τήν ρλέπει;, γίνε σ' Ατελλή; καί ζή; καί σάν πε'ιά .η;.

"Ολα αυτά τά παραληρήματα είναι χαριέστατα υπό τήν 
έ’ποψιν τού μανιώδους ερωτευμένου- καί οί ’Αθηναίοι όφείλ.ο- 
μεν ευχαριστίας εις τόν τ.ο’.τπ'έπ, τόοοΊ υ.εταβαλλ.όμενον 
μακράν τών ’Αθηνών, καί μόνον τόν κ. Τρικούπην νά μεμ- 
φώμεθα, διότι έπέβαλε τοιούτο μαρτύριο·/ εις τόν εθνοδόξα- 

στον Παράσχον.

Καί άλλο Κατάστημα έδωδίμων, έκ τών ωραίων αυτών 
κέντρων ευρωπαϊκής τροφής καί τρυφής, ανοίγεται σήμερον 
έπί της όδον Σταδίου παρά τό ροδοζύμωτον Γερμανικόν 
’Αρτοποιείο·/ τής Αυλής τού κ. Σίκ.

Τό νέον Κ,ατάστηιχα έδω?5£μ.ων Κωνσταντίνο· 
πούλο'υ καε 2Εας εσται πλουσιώτατον εις τά .Ιαχταρι- 
χώτερα εδώδιμα καί ποτά τής Ευρώπης, προσφέρον πάν
τοτε προσφάτους αφίξεις τών παραδείσιων αυτών κεντητικών 
τής ορέξεως καί κοσμητικών τής τραπέζης δι’ όλων τών 
ταχυδρομικών ευκαιριών.

Εις τό βάθος τού Καταστήματος άναπετάννυται κομψόν 
σαλ.όνιον διβανιοστόλιστον, όπου τώρα τόν χειμώνα έν ήδυ- 
παθεϊ ζεστασιά Οά δύνασθε νά ανοίγετε έπί τής κεντρικωτέ- 
ρας δδού τήν φιάλην σας τού Μονάχου ή τήν φιάλην τού 
Δρέερ συνοδεύοντες αυτήν μέ διαφανείς χρυσιζούσας πλευράς 
τρυφερού ζαμπονίου.

"Ολαι αί οικογένεια·, θά δύνανται νά προμηθεύωνται έκ 

τού Κ«ταστήΐΑ·χτος έδωδέΐΑων τού κ. Κωνσταντε- 
νοστούλου zai X ς όλα τά έπιτραπέζιά των είδη, τώρα 
μάλιστα κατά τήν Λουκούλλειο·/ χειμερινήν περίοδον.

Εις τό νέον Κατάστημα τάς εΰχάς μας.

"Εν κακόν έγνώιιζον αί Άθήναι,τόν κονιορτόν. Τώρα προ- 
σετέθη καί ή λάσπη. Λάσπη δεινή, παχεία, κολλητική, πε- 
λαγίζουσα ε:ς τά ιπποδρόμια καί γεν/ώσα τήν ανάγκην τού

| διά γεφύρώσεως συνδέσμου Τών πεζοδρομίων.



4 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑ1
Αί Άθήναι δέν έγνώριζον άλλοτε τήν ανάγκην χρήσεως 

διπλών υποδημάτων, τή; άνασηκώσεω; των άκρων τώ/ πε- 
ρισκελίδων καί όλην αυτήν τήν αηδίαν των βροχερών καί 

άνηλίων πόλεων.
Χάρες όμως εις τήν πολλή·/ δημαρχικήν μέριμναν, ήρχί- 

σαμεν νά τουρκεύωμεν καί εί; τό κεφάλαιον αυτό. Πολλαί 
οδοί είναι καθ’ αυτό άδιάβατοι. Καί όχι όδοι στεναί, από
κεντροι,;/.·/, φοιτώμεναι, άλλ’ αί κεντρικότερα’., αί εΰρυάγυιαι 
καί ότου πλατεία, όπου περίπατο;.

‘Ημείς έν καλόν μόνον βλέπομεν εις τήν άπολάσπωσιν 

αυτήν των Αθηνών.
Κομψαί κυριαι άναγκάζουσι νά κάμωσι ρεκλάμαν εις τό 

εμπορικόν Κατελούζου, έπιδεικνύουσα τάς πορφυρά; περικνη
μίδας των έν είδει ζωντανών εικόνων.

‘Ημείς άπηλαύσαμεν τοιαύτα; κατέναντι τής Βουλής, 

μιας γλυκοφθάλμου μελαγχροίνής.

‘Ο κ. ’Ιωάννη; Κούρτελης, έπιχειρηματικώτατος είς άνρί- 
λογα είδη, προετοιμάζει ‘Οόηγύχ τώ>· ’ΛΟηχώχ, ώς υπάρ
χουν οδηγοί όλων των μ.εγαλουπόλεων καί μικρουπόλεων, ό- 
που θά δύνασαι νά εΰρίσκης ποΰ όένα; κάθηται καί πού ό άλ
λος σηκόνεται, διευθύνσεις όλων των Καταστημάτων, ονό
ματα, πράγματα, δρόμους, Εταιρία;, κλπ. κλπ. Πιστεύομεν 
ότι οί ενδιαφερόμενοι Οά ΰποβοηθήσωσι τό έργον, — εάν ύ- 
πάρχωσιν εγγυήσεις ότι θά γίνη τέλειον.

Μία άπό τά; ασχήμια; τού Πανεπιστημίου εΐνε καί 
αυτοί οί περιοδικώς συμβαίνοντε; πιστολισμοί. Εις τό 
μαραμικρόν φόρα τήν κουμπούρα'. Φόρα τό ρεβόλβερ '. Φόρα 
τον στόκον! ’Αλλά δέν εννοούν ότι τό Πανεπιστήμιο·/ μετα
βάλλεται οΰτω είς ταβέρναν; Όταν μέ τήν πιστόλαν ή μέ
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ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
(Συνέχεια ί?ε apiO. 387}

— "Οχι, παιδί μου, ποΰ νά τόν εύρω.
— Δεν σημαίνει, εϊπεν ο Μηνάς. Θά έξυπνήσωμεν τήν γει- 

τόνισσάν σου τήν Κοκαΐνου νά μάς δόση,.
— Οίνον! οίνον! φέρε οίνον, γραία, εϊπεν ό τραυματίας. 
Καί έγερθείς έκάθισε παρά τήν εστίαν, έπί τού πενιχρού

ί.δωλίου. έφ’ ού έκάθητο πρό μικρού ή Φορκίνα.

ΗEPOS ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΚΕΦΛΑΑΙΘΝ Λ'.
Ο ΕίΞΟΡΚΙΕΜΟϊ

Κυριακήν τινζ ’Απριλίου, καθ’ ήν ώραν ό ύψούμενος ήλιο; 
άπειρόφα τήν δρόσον εκ τών φύλλων των δένδ ρων καί αί 
χελιδόνες έπέτων άπό στέγη; είς στέγην κομίζουσαι τροφήν

τόν στόκον άπαντά ό φοιτητής τής Νομικής ή τής Θεολο
γίας, τί πρέπει νά κάμη ό βλάμης ή ό τραμπούκος, ό κρεω- 
πώλης ή ό λαχανοπώλης; Τόση άγριότη; ηθών έν μέσω τού 
Πανεπιστημίου, έν αυταΐς ταΐς αίθούσαι; τών παραδόσεων, 
ΰπ’ αυτά τά όμματα τού διδάσκοντος Καθηγητού ! 'Η άγριό- 
της αυτή ούτε διά μαλακτικών συαβουλών τού κατά και
ρόν Πρυτάνεως, ούτε δι’ άρθρων είς τάς εφημερίδας, αλλά 
διά καθαρώς αστυνομικών μέτρων δυνατόν νά πολεμηθή· καί 
τά μέτρα αυτά οφείλει νά τά λάβη ό κ. ΓΙρύτανυς. Καί είς 
τήν λήψιν αυτών τών μέτρων προσκαλούμεν τόν κ. Πρύτανιν.

Χθες αί κατά τής ευλογίας διαδηλώσεις τών φοιτητών 
ήσαν άπειλητικώτεραι. Τήν πρότην αυτών δρμήν έδέχθη δ κα
θηγητής τού ‘Ρωμαϊκού Δικαίου ΙΙαπαρρηγόπουλος είς τό 
πρωινόν μάθημά του. "Αμα είσελθόντα οί κτύποι τών μπα
στουνιών καί αί καθιερωθεϊσαι φωναί χ.ίιϊσε χ.ΐεΐσε β.ϊογια 
β.Ιογκϊ τώ υπεδήλουν ότι δέν έπρεπε νά προχωρήσει. ’Εν 
τούτοι; δ κ. Παππαρρηγόπουλος έπείμενε νά προχωρήση. Έ- 
πιδεςίως δέ κατορθιόσας νά έξεγείρτι τήν φιλοτιμίαν μερι
κών δμιλητών του, διήρεσε τήν αίθουσαν τής Σχολής είς δύο 
έχθρικά στρατόπεδα,; έπιμένόντων νά παύση ή πα-
•ράδοσις, τών δέ-άξίόύντών νά έξακολουθήση. ‘Ράβδοι άνυψώ- 
θ/,σαν, ώμοπλάται ήσθάγθησαν τό βάρος των, στόκος έγυ- 
μνώθη, οτε ή ριζοσπαστική,' μερίς άπεχόρησε τή; αιθούσης, 
καί έμειναν οί συντηρητικοί νά εξακολουθήσουν τό μάθημά 
των. Άλλ’ οί έξελθόντες δέν ήνόησαν νά μένουν έως εκεί- 
λοιπόν έπίθεσις κατά τών παραθύρων, καί φωναί, καί σπά
σιμο γιαλιών, καί τό ανάστα δ Θεός· Ό έπίμων καθηγητής; 
έξηκολούθει μένων, καίσυγχρόνω; συνεβούλευε τούς ταραςίνων 
νά μή μεγαλόνουν τόσον τά πράγματα, διότι δέν εΐνε τίποτε, 
καί μέ τό μέτρον τό όποιον θέλουν νά ληφθή θά μεταδοθή δ
πανικό; είς πάντα;. Πρός άπόδειξιν δέ τής άφοβία; του έ-

είς τοΰ; ψελλίζοντας νεοσσούς των, ο'ιτινε; ίστάμενοι έν ταΐς 
παρυφαϊς τών φωλεών ήνοιγον τά στόματα καί έδείκνυον τάς 
ερυθρά; κλειτορίδας τών φαρύγγων των, οί μοναχοί, φέρον- 
τες τά κουκούλια μέχρι τών οφθαλμών καταβιβασμένα έ
ξήρχοντο βραδέως έκ τού μεγάλου ναού τής έν Ιΐάτμω ιερά; 
Μονή; τού αγίου Ίωάννου τού Θεολόγου.

Τελευταίο; δέ έξήλθεν έκ τού ναού γηραιό; καί κυρτός 
μοναχός, στηριζόμενο; έπί βακτηρία;, καί διευθύνθη πρό; τό 
κελλίον του. "Επιε θερμόν τι ποτόν, όπερ τώ παρεσκεύασεν 
ό υποτακτικός του, καί κατακλιθεί; έπί τή; πενιχρά; στρω

μνή; του άνεπαύετο.
Μόλις παρήλθον στιγμαί τινες. καθ’ ά; δ γέρων δέν είχεν 

άποκοιμηθή, καί έτερο; μοναχός ήνεφανίσθη εί; τόν πρό τού 
κελλίου διάδρομον καί έκρουσε τήν έτέραν τών δύο διδύμων 

Ουρών.
— Αδελφέ Σιμών ! έκραξε.
— Εύλόγησον, εϊπεν ή φωνή τού υποτακτικού.
— Κοιμάται δ γέροντάς σου;
— "Αν δέν προσεύχεται, εϊπεν δ υποτακτικό; άνοίγων 

τήν θύραν.
— Είναι ανάγκη νά έξομολογήση μίαν αδελφήν.

— Ποιαν αδελφήν ;

— Τήν αδελφήν ’Αγάπην.
‘Ο γέρων μοναχός.άκούσα; έσωθεν τήν συνδιάλεξιν, ήγέρθη> 

I ήλθεν εί; τήν θύραν καί άνέωξεν.

πρυτεινε εις του; αφηνιασαντας άκροατάς του νά τού; αγκα- 
λιάσγ, ένα πρό; ένα δ πονηρό;.

Μετά τόν Παπαρρηγόπουλον ήρχετο ή σειρά τού κ. Στρέϊτ· 
οί νομικοί ένδυναμωθέντε;, συγκεντρωθέντες, προσλαβόντε; 
συνεπικούρους καί τοΰ; γιατρού; καί τοΰ; δασκάλ.ους κατέ
λαβαν τά; διόδους καί τά; εισόδου;· ό κ. Στρέϊτ πληροφο- 
ρηθείς τά συμβαίνοντα, έστρεψε πρύμναν εΰγενέστατα, είπών 
ότι δέν θέλει νά γίνεται αίτιο; ταραχών.

Τήν τρίτην έφοδον ΰπέστη ό κ. Στρούμπος- ό χείμαρρος 
έπολ.ιόρκησε τήν έδραν του. Καί ό κ Στρούμπος κατηνάλωσε 
ευγλωττίαν διά νά κατασιγάσν, τήν πλημμύραν του. Έπεκα- 
λέσθη καί αυτός τήν άφοβίαν του. ’Αλλά τά ρεύματα τήν 
κατέπνιγον, άφ’ ών έξήρχοντο αί φωναί : Σΰ είσαι μπολιασμέ
νος. Είσαι γέρος καί δέ φοβάσαι !

‘Ο κ. Φιντικλής συνηθισμένος άπό τοΰ; κοιμισμένους διδα
σκάλου; του, τά έχασε·/ εΰρεθείς αντιμέτωπος τού πανδαι
μόνιου αυτού. Άνήλθεν έπί τή; έδρας του, καί κατήλθε, καί 
άνελήφθη ώς σκιά.

Καί δέν είναι μόνον ή μπαστουνιαϊ; καί αί φωναί. Ό έπί- 
λογο; είναι αγριότερος. Γιατροί εκδικούμενοι διά τήν προ
χθεσινήν καταπάτησιν τού έδάφου; των υπό τών νομικών 
άπορμησάντων εί; τήν αίθουσάν των έν ώρα παραδόσεως έπε- 
τέθησαν κατά φοιτητών νομικής· τά πιστόλια έδούλευσαν,τρεις 
πιστολισμοί άντηλλάγησαν, καί έπληγόθη εί; τήν κεφαλήν 
φοιτητής τι;.

Δέν είναι λοιπόν προτιμότερον καί τών παραινετικών λό
γων τών Διευθυντών καί τών συμβουλών τών διδασκάλων καί 
τής έπιμονής τού Πρυτάνεως νά κλ,είσγ, τό Πανεπιστήμιον, 
διά νά λήξουν αί αγριότητες αϋταί;

— ‘Π άδελφή Αγάπη κινδυνεύει,αδελφέΝεεμία ;ήρώ»τησε.
— Δέν είξεύρω,άλλά ζητεί νά έξομολογηθγ ανευ άναβολή;.
— "Ερχομαι ευθύς.
Καί ρίψας έπί τών ώμων τό ράσον του έξήλθε καί ήκολού- 

θησε τόν άδεύ.φάν Νεεμίαν.

‘Τπερέβησαν τόν ουδόν τή; πύλη; τού Μοναστηριού. Διήλθον 
παρά τό σπήλαιον τό σχιστόν έν σχήμ.ατι Σταυρού, ένθα, 
κατά τήν παράδοσιν, ό άγιο; ’Ιωάννη; ό Ευαγγελιστής συνέ- 
γραψεν έξ έμπνεύσεως τό «Έν άρχή ήν ό λόγο;» καί γενο- 
μένου σεισμού έσχίσθη τό σπήλαιον. Άνέβησαν διά βραχιό- 
δους καί στενής άτραπού εί; τό όρος, ό μέν Νεεμία; άσθμαί- 

νων μέ τούς ισχυρού; του πνεύμονας, ό δέ Άμμούν κύπτων 
υπό τό βάρος τή; ηλικίας καί τού ύβου του καί κρατών τά 
γόνατα μέ τήν μίαν χείρα, μέ τήν έτέραν δέ τήν ράβδον του· 
"Εφθασαν εί; άντρον τι έχον κτιστήν είσοδον βλέπουσαν πρός 
τήν θάλασσαν καί πρό; τό έν τή υπώρεια κείμενον μονα- 
στήριον.

Ό Νεεμία; άνέωξε τήν θύραν καί είσελθόντος τού Άμμούν 
έκλεισεν αυτήν δπισθέν του μείνα; αυτό; έξω.

Πε'/ιχρός θάλαμο; έχων τό χώμα ό»; δάπεδο·/ καί τόν βρά
χον ώ; τοίχον ήτο τό έντό; τού οικήματος τούτου. Κλίνη τι; 

ήτο κατά τήν μίαν γωνίαν, έφ’ ής κατέκειτο γυνή τις. Ό 
Άμμούν έλαβε τό μόνον σκαμνίον, όπερ υπήρχε, καί έκάθισε 
παρά τήν κλίνην.

— Τί έχει;, τέκνον Αγάπη : ήριότησεν ό γηραιό; μοναχός.

Εί'μεθα οί ευτυχέστεροι τών θνητών υπό ατμοσφαιρικήν 
έποψιν κατ’ αΰτάς. Ίίδυνάμεθα, έάν δέν είχομεν καθαρώς 
ζωώδεις συνήθειας νά διακόψωμεν όλα; τάς κτηνώδεις έργα- 

σίας μας, άπό τού Βασιλ.έως, τού πρωθυπουργού καί τού 
βουλευτού μέχρι τών έμπορων καί τών εργατών, ϊνα έξέλ.- 
θωμεν όλοι είς τούς άγροΰς. ροφώντες άντί ζύθου καί άντί 
καμπανίτου τόν κυανού·/ αυτόν αιθέρα και λούοντες τάς όψεις 
μας είς τόν σάπφειρον τών σρέων ή τόν σμάραγδον τής θα
λάσσης καί τό όλογάλανον τού ουρανού. Τώρα ήξιζε νά εί- 
μεθα οί άνδρες Παρασκευαΐδαι καί τά Οήλεα πριγκηπίσσαι 
Μαίρυ, ϊνα ΰψώμεθα ολίγα; σπιθαμά; έγγύτερον εί; τό αιθέ
ρων διάστημα καί άπώτερον άπό τό Σούτσειον παράστημα 
τών οδών. ΤΩ έντρύφνμα ! Διατί νά μήν είσαι ή μόνη άπο- 

στολή τού βίου μα; ! Διατί, ω αιθήρ, νά μήν είσαι ή μόνη 
τροφή μας καί, ώ γαλανά σύννεφα, αί μόναι χλαμύδες μας !

ΦΡΟΤ-ΦΡΟΥ
Μία σκέψις ένεκα τής έπιδημίας; ’Αφού δλαι αί πολυπλη

θείς συναθροίσεις διαλύονται πρέπει νά ύιαΛνΰΓ) καί ή βουλή.

Ειδοποίησες.
‘Εκάστην έσττέραν περί τήν 8ην ώραν έν τώ βουλευτηρίω 

διδάσκεται, δαπάναις τής κυβερνήσει·»;, ή κωμωδία.

«Νά σκάση; απαρτία δέν γίνεται.»

‘Π πάσχουσα γυνή άνέωξε τοΰ; οφθαλμούς καί τόν παρε- 
τήρησε μέ συμπαθές βλέμμα. Είχε κατάμαυρον τόν χιτώνα 
καί τά σκεπάσματα τής κλίνης. Άλλ’ έν ιιέσω τού πένθιμου 
τούτου χρώματος ήκτινοβόλει πρόσωπον, όπερ πεισματωδώς 
έπέμενε νά είναι ώραϊον.

ΤΗτο γυνή έως τριάκοντα καί πέντε έτών. Ίΐδύνατο νά 
είναι μόνον τριάκοντα. 'Η καλλονή της είχεν ωχρόν τι καί 
άσθενικόν. όπερ διηγείτο βασάνου; καί μαρτύρια. Τό μέτωπόν 

της ήτο, ώ; στεφάνη άγιου, ωχρόν καί κυανόφλεβον περί τούς 
κροτάφους. Τό όμμα της άντελαμπε μυστικά; άκτΐνα; καί 

αυγά; όπτου· (visionnaire)· Δυσκόλω; ήδύνατο νά μαντεύση, 
τι; άν τό σχήμα τούτο καί τό ήθος προήρχοντο έκ βασάνων 
βιωτικών ή έκ τύψεων συνέιδήσεως. ΊΙ μέλαινα μανδήλα, 
ήν έφόρει περί τήν κόμην, δέν ήδύνατο έντελώς νά άποκρύψνι 
τά χρυσόξανθα τη; μαλλία.

'Τπάρχουσι γυναίκες ζ.αταφεύγουσαι είς τά μοναστήρια έκ 
κόρου καί ύπάρχουσιν άλλα·, έγκολπούμεναι τόν μοναχικόν 
βίον έκ λιμού ; "Ισως. Άλλ’ είς ποτέραν τάξιν άνήκεν αυτή ;

— Θέλω νά έξαγορευθώ, πάτερ μου, εϊπεν ή γ·/νή.
— Πάσχει;;
— Τις είξεύρει άν θά ζήσω : έπιθυμώ νά μή έχω μυστικά 

εί; τόν τάφον.

— Θά πράξη; κακώς, τέκνον μου. Τά μυστικά, άτινα 
κρύπτουσιν οί αμαρτωλοί κατά τήν έξομολόγησιν, τούς τρώ- 
γουσι ζώντας. καθώς οί σκώληκες θά μάς φάγωσι νεκρούς.
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ΤΟ ΜΗ ΜλΈΪΑΙ Ελ ΣΪΡ,Ιι
(ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ)

Μετά τήν άποδιοπόμπησιν της συριχθείσης Α'. ί.1αφρΰς 
υψιφώνου Κ. Κόρσα, ό πονηρός Λαμπρούνιας μ.άς έκουβάλη- 

σεν ώς βαρνζι'ρην ζ'γ,ί Κ. Γρασσόνη, ήν μάς έπαρουσίασε χθες 
έπί σκηνής διά τής ‘ΥπΐΟβάζιδος.

Α'. παρένθεσις. Γρασσόζη εξελληνίζεται είς γρχσίόι. 
ΤΛράγε ήλθε διά νά φάγη η νά μάς ταγίση τοιούτο ;

Β'. παρένθεσις. Ή Γρασσόνη I'.-Ti.rpiriro τήν‘J^ro6ar«Ia. 
Πλήν ημείς δέν ν.-τεχρινύριθη ζπσως τούς νχκώζζοχζας. 
Έκοιμήθημεν μέ τά σωςά μ.ας, με τό το’.οΰτο μουσικόν τέρας.

’Ενθυμείσαι την ‘?’.-rro£«riJ« ; ’Αναμιμ.νήσκεσαι πάντοτε 
τών τερπνών μουσικών τεμαχίων της, ά'τινα κατακηλοΰσι 
τά ωτα, καί επί ημέρας περιδονούσι περί αυτά μέ χάριν, μέ 
γλύκα, μέ νοστιμάδα: ’Ενθυμείσαι την ‘)‘?rrofttize<fa, βαί- 
νουσαν ώς ή σκιά, έμφανιζομένην ώς τό πρώτον ρόδον τοΰ 
Μαΐου, φεύγουσαν ώς τερπνόν όνειρον;

*Ε ! Θεέ μου ! "Ολα αυτά πού νά ίδνς εις τόν Λαμπρού- 
νια ; Πού νά τά ϊδγς είς τήν Γρασσόνην;

Τροφός Έλβετις μέ προέχοντα στήθη, μέ φωνήν θραυ- 
σθέντος parzoMrou, μέ τάς χεΐρχς κινουμένας, ώς τάς τής 
αράχνης, καί άναβοκατερχομ.ένας, ώσεί διά νά ραπίσωσι τούς 
θεατάς, οίτινες έχουσι τήν αναίδειαν νά προσέχωσιν είς τοι- 
αύτα τέρατα, μέ άνάστημα νάνου, μέ κινήσεις καί βηματι
σμούς Μπουρδούση, μέ μυριάδας φιλημάτων άναιδώς άπο- 
στελλομένων πρός τούς θεατάς, δι* έκαστον χειροκρότημα 
τό όποιον έλεήμων τις ψυχή, άποστέλλει πρός αυτήν, ιδού 

ή εΐκών τής Γρασσόνης.
Καί χάριν αυτής έδιώξαμεν τήν Κόρσα, ώς θά διώξωμεν 

καί ταΰτην χάριν άλλης, ώς θά διώξωμ,εν καί τόν έλευσόμε- 

νον zerdpor, '/άξ>'·ν άλλου.

Ή μοναχή άνεκάθισεν επί τής κλίνης καί διά τοΰ κινή
ματος τούτου έδειξε γυμνάς τάς ώλένας της, περικαλλείς ώς 
πρός μοναχήν.

Έξεπεμ.ψε βραχύν τινα καί δυσδιάκριτου στεναγμόν, έστή- 
ριξεν επί τής δεξιάς τήν κεφαλήν καί ήρχισεν ώς εξής μέ 

ήρεμαίαν φωνήν.
— Πολλάκις σοί διηγήθην τόν βίον μου, πάτερ. Άλλ’ ή 

εξωτερική όψις τών συμβάντων δέν είναι ή αυτή πρός τήν 
εσωτερικήν κατάστασιν τής ψυχής, καί όστις διηγείται τόν 
βίον του καί κάμνει μακρόν λόγον περί τών παθημάτων αύ 
τού ή καί περί τών αμαρτιών του, ψεύδεται, διότι περιαυτο
λογεί έξ ανάγκης. Εκείνο ό'περ πρός τύψιν μου δέν έτόλμησα 
ποτέ νά σοί είπω καί ποάς αίσχος μου θά σοί ομολογήσω 
τώρα διά πρώτην φοράν είναι τούτο- άν καί διά τής βίας 
καί τού δόλου μέ άπήγαγεν ό Βενετός ευπατρίδης έκ τής 
οικίας τού συζύγου μου. οΰχ ήττον από τής πρώτης ημέρας 
ευτύχημα ένόμισα τό νά συζώ μέ τον Βενετόν καί νά είμαι 
ερωμένη του. Διότι είχε τι λίαν έπιβάλλον καί εωσφορικόν, 
όπερ με καθυπέταξε καί άνέτρεψεν εντελώς τήν συνείδησιν 
μου. Ουδέποτε είχον αγαπήσει μέ νεανικόν πάθος τόν σύζυ- 

μου. Μοί έφαίνετο βαρύς καί οχληρός, αν καί αυτός μέ 
πα. Καί ενώπιον τοΰ Θεού μάλλον ένοχος είμαι έγώ,’ήτις

ήκολούθησα τόν Βενετόν, ή ούτος, όττις μέ άπήγαγε. Διότι 
αυτός μέ ήρπασεν ένδούς είς μέθην παροδικήν, είς πάθος 
βίαιου καί τυραννικόν. ’Ενώ εγώ, ύίμοι 1 ήπάτων έμαυτήν καί

Καί jepzr αυτών όλων, οίτινες ρίπτονται είς τούς δρό
μους, δέν διώκομεν τόν ληστήν Ααμπρούναν, νά λυτρωθώ- 
μεν, πού έπεκάθισεν ώς εφιάλτης έφ’ ημών μουσικός.

Διότι τί πταίουν αυτοί οί δυστυχείς ; *0 Λαμπρούνας 
τούς μισθοδοτεί μέ 300, 500 καί hOO φράγκα. Αέν είναι δυ

νατόν λοιπόν παρά νά μάς πωλοΰν καί αυτοί 300,500 καί 
800 φράγκων τέχνην καί φωνήν. Έάν θέλωμεν περιπλέον, 
σφειλομεν νά ζητήσωμεν τοιαύτην από τήν Ααμπρούνειον οί- 

. κογένειαν . . .

Οί έπαρχιώται πάντοτε άντιθέτως τών πρωτευουσιάνων 
καί ένδύονται καί τρώγουν καί φέρονται. Έν παραδείγματι. 
Είς τήν πρωτεύουσαν οί χωροφύλακες φονεύουν τούς κλητή
ρας. ’Εν Σύρω οί κλητήρες φονεύουν τούς χωροφύλακας.

Τώρα, τις ό φονευθείς χωροφύλαξ ; Βεβαίως ήτο ίΕαίρεσις. 
Λέγουν ότι ήτο καλός. ’Αλλά διά νά ήναι χα.Ιώ: χωςοφύ.1α£, 
είναι χωρογν.Ιαχιχίτ παρόραρα, ό’περ οί κλητήρες διαγρά
φουν διά χάρας.

BEG.

ΑΝΘΥΛΛΙΑ
Ίΐξεύρομεν πολλάκις τήν άπόστασιν τών άπωτέρων πραγ

μάτων καί δέν ήζεύρομεν των πλησιεστέρων. 'II Γή απέχει 
τού Ήλιου 1-ί8 εκατομμύρια χιλιόμετρα, νομίζω. Ιίόσον 
απέχει, παρακαλώ, ή καρδία μου άπό τής ψυχής μου;

'Ο παίς γελά, ό νέος ρεμβάζει, ό άνήρ σκέπτεται, ό γέρων 

αελετά.ι '

τούς πάντας. Διότι ύπεκρινόμ.ην θλίψιν βαθεΐαν καί ή καρδία 
μου έν παραβύστω έχαιρε καί έμεθόσκετο έξ άγαλλιώσεως 
έρωτικής.

— Σφάλμα βεβαίως είναι τούτο, κόρη μου, είπεν ό πνευ
ματικός κυττάζων αυτήν μετ’ απορίας, άλλ’ αρκεί ότι μετε
νόησες πρό πολλού.

— Ουδέποτε μετενόησα ε’λικρινώς, άπήντησεν ή μοναχή 
στενάζουσα. "Αν έγκατέλιπον τον κόμητα, έπραξα τούτο έξ 
ερωτικού πείσματος καί μανιώδους ζηλοτυπίας καί ούχί έκ 
τής επιθυμίας τού νά σώσω τήν ψυχήν μου.

— Δέν πειράζει, τέκνονμου- άν δέν μετενόησες ήδη πρό 
πολλού, μετανοείς τώρα βεβαίως.

— Δέν υπάρχει μετάνοια, πάτερ.
— Τί λέγεις; βλασφημεϊς, ώ γύναι.

— Δέν πιστεύω δτι υπάρχει μετάνοια αληθής, πάτερ, 
έκτος άν ονομάζεται οΰτω ή έπιτήδευσις τής μετάνοιας καί 
ή υποκρισία.

Ό πατήρ Άμμούν έσηκώθη σπασμωδικώς έκ τού σκαμνιού 
του, έκαμε τό σημείου τού σταυρού καί περιήλθεν είς αμη

χανίαν.
— Τότε διατί μ’ έπροσκάλεσες εδώ ; είπεν. Είς τί χρη

σιμεύει ό ιατρός είς νόσον αθεράπευτου ;

— Διά νά εξομολογηθώ, πάτερ μου.
— Κά έξομολογηθής άνευ μετάνοιας :

Ή ψυχή άγαπά υψηλά, ή καρδία άγαπά χαμηλά.

At ταπεινότερα·, τών αρετών είναι πολλάκις αί άναγκαιό- 

τεραι, καί παράδειγμα ή υπομονή, άνευ τής όποιας δέν δυνά- 
μεθα ούτε νά μάθωμέν τι, ούτε νά παραγάγωμεν.

Μία βάναυσος λ.έξις είς τό στόμα ανθρώπου ό'στις δέν ε- 
λαβεν ανατροφήν, προσκρούει όλιγώτερον ή ή μικρότερα πα- 
ράβασις τής εΰπρεπείας είς τό λέγειν τού πεπαιδευμένου.

Ό ήχος έχει καί τήν λάμψιν του καί τό χρώμά του.
Δυνατόν νά γνωρίζη, τις τά πάντα καί νά μή χρησιμ.εύη, 

διά τίποτε. Οί αρχαίοι περί τών τοιούτων έλεγον : ό τά πάντα 
είδώς καί μηδέν έπιστάμενος.

'Π γυνή είναι οργάνου τού όποιου τό κλειδί είναι ή καρ 
δία. Δέν αρκεί νά έχη, τις μόνον έν τοιούτον, άλλά καί νά ή· 
ξεύρη νά τό κρού/ι, διά νά ήναι ευτυχής.

'Ο μεγαλοφυής όταν άποθνήσκη διά τούς λόγους του, τότε 
ζή διά τήν ανθρωπότητα.

Γελώμεν πολλάκις διά τήν αφέλειαν τών μικρών κορασίων 
τά όποια φέρουσι τήν κούκλαν των είς τήν θυρίδα διά νά Οαυ- 
μάσωσι τήν όδόν. ’Αλλά δέν ειμεθα καί ημείς αφελείς όταν 
δεικνύομεν είς ανθρώπους τινάς καλλιτεχνήματα ; Θά είπήτε, 
δέν έγνωρίζομεν άν άντιλαμβάνωνται. Άλλ’ έκείναι τάχα ;__

Καί ή καρδία είναι έπιδεκτική τελειοποιήσεως, ώς τό
ν ΰμα. ARMINGADTπ ε ·

— Καί νά σάς ζητήσω νά μέ διδάξητε τήν μετάνοιαν, 
άν είναι δυνατόν.

—Άλλ’αύτη δέν είναι διδακτή.είναι αυθόρμητος, κόρη μου. 

— Λοιπόν σάς λέγω ότι είναι άδύνατος.

— "Εχεις τό πονηρόν πνεύμα τής βλασφημίας εντός τού 
σώματός σου.

— "Ακουσέ μου, πνευματικέ μου, προσεκτικώς, καί συγχώ 
ρήσον μίαν ασθενή γυναίκα.Νόμιζέ με ώ: μεθύουσαν καί παρα
ληρούσαν. Παραδέχομαι οτι έρχεται ενίοτε στιγμή τις, καθ’ 
ήν ή ψυχή κατανύσσεται καί κλαίει σιγανά ή καί θρηνεί 
ραγδαίως ενώπιον τού Θεού, οστις είναι ή ύπερτάτη σκέψις 
πάσης διανοίας. Άλλ’ ή στιγμή αυτή παρέρχεται, ώς παρέρ

χονται πάσαι αί στιγμαι, καί μετ’αΰτήν έπανίσταται ή σάρξ 
καί ζητεί τά έαυτής. Λυπηίΐήτέ με, πάτερ μου, καί μή μέ 
καταδικάζετε. 'Υποφέρω άπό μακρού χρόνου έπί τής στρω
μνής ταύτης τού "Α,δαυ τά βασανιστήρια. Ή καρδία μου 
είναι αιμοσταγής, ή κεφαλή μου έσκοτισμένη. Συχνάκις κατα-
βαίνει εις τά χείλη μόυ άσεβής λογισμός καί άναβαίνει εναγής 
επιθυμία. Οί στεναγμοί μου τά δύο ταύτα μεταφράζουσιν 
εις τήν πυρίνην γλί.οσσαν τού έρωτος καί τής απελπισίας. Ή 
βλασφημ.ία είναι φυσικόν προϊόν τής δυστυχίας καί ούχί τής 

Απιστίας. Δέν πΑστεύω ότι υπάρχει είς τόν κόσμον γυνή μάλ
λον κολασμ.ένη; έμ,ού. Ώς κατάδικος δεμένος είς τόν σκόλοπα, 

όι’ ου μέλλει ιΐά έκτελεσθή, ή ποινή μου, είναι καί ή ψυχή μου 
δεμένη είς τόν έρωτα τούτον, όστις είναι ή ποινή μου είς τόν

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ
*Έν τινι ξενοδοχείω.
— Κύτταξε, έλησμόνησε νά σημείωση τό κρασί!
— Πέτου νά διορθώση τόν λογαριασμόν.
— "ίΐ ! Γιατί νά γείνο) αφορμή νά έπιπληχθή από τόν 

κύριόν του διά τό λάθος του αυτό τό πτωχό παιδί;

— Τι έμαθα αναχωρείς;
— Ναι, πηγαίνο) είς τήν 'Ισπανίαν.
— ΔΓ υποθέσεις;

— "Ο/.1 j Z*Ptv διασκεδάσεως.
•— Θά πάρετε καί τήν σύζυγόν σας ;
— Τρελλάθηκα ; ’Αφού σάς λέγοα ότι πηγαίνω χάριν δια- 

σκεδάσεως.

Μεταξύ Κυρίας καί υπηρέτριας:
— Μαρία είμαι ευχαριστημένη από σέ, τί θέλεις νά σού 

κάμω ρπνταρδ. γιά τήν πρωτοχρονιά ;
—· Κυρία, έγώ θέλω . . . τόν έξάδελφόν μ.ου ’Ιωσήφ.

Διδάσκαλος πρός μαθητήν:
Τό αύγόν ποιου γένους είνε αρσενικού ή θηλυκού;
'Ο μαθητής σκέπτεται, είτα λέγει:
— Δέν είμπρούμεν νά είξεύρωμεν ποιου γένους είνε, ενόσω 

τό πουλάκι δέν βγαίνει άπό μέσα.

Μετά απουσίαν δεκαοκτιν μηνών άπό τού συζυγικού οίκου, 
έπιστρέφει ό σύζυγος καί ακούει ότι ή σύζυγός του είχε πό

νους τοκετού. Φυσικώ τώ λόγω οργίζεται καί έτοιμάζεται 
νά . . . άλλά τήν στιγμήν έκείνην εξέρχεται ή μαία καί α
ναγγέλλει ότι ή κυρία έτεκεν είς τό φως δύο διδύμους. Τότε 
ό σύζυγος άναφωνεί:

— Τί βλάκας ! Δέν είχε λογαριάσει- εννέα καί έννέα δεκα
οκτώ, ίσα, ίσα δύο δίδυμα !

νύν αιώνα καί είς τόν μέλλοντα. ’Αγαπώ εκείνον, όστις κατέ
στρεψε τήν οικιακήν μου ευδαιμονίαν καί κατεσπάραξε τήν 
καρδίαν τού συζύγου μου, τόν άγαπώ τοσούτον διαπύρως καί 

τοσούτον έμμανώς, ώστε ό έρως ούτος είναι δαιμόνων κατοι
κούν είς τήν σάρκα μου, είναι λεγεών όλη δαιμόνων έξηπλω- 
μένη, ώς πολύπους μέ τούς πλοκάμους του, είς τάς φλέβας 
μου, έκμυζώσα τό αίμά μου καί άπορροφώσα τήν πνοήν μου. 
Ουδέποτε μετενόησα διά τό έγκλημά μου τούτο, πάτερ, σόδέ 

πιστεύω ότι είναι δυνατόν νά μετανοήσω. ’Απορώ, πάτερ 
μου, πώς ό Θεός επιτρέπει νά ύπάρχη έν τή ύπ’ αυτού δη- 
μιουργηθείση φύσει αίσθημα ισχυρότερου τής είς αυτόν πί- 
στεως καί θεός ανώτερος πάσης θείας παντοδυναμίας. Ε?ς 
μάτην, πάτερ μου, εκτελώ παρατεταμένας νηστείας, είς μά- 
την κάμνω καθ’ έκάστην χιλίας γονυκλισίας. 'Π σάρξ δέν 
δύναται νά καταβληθή, ό έρως δέν δύναται νά ύποχωρήση. Τά 

μέν χείλη μου ψιθυρ-.ζουσι μηχανικώς τάς τυπικάς προσευχάς,
δς παιδιόθεν άπεστήθισα, ή δέ καρδία μου άντηχεΐ τό όνομα 
εκείνου . . .

(άκολουθεϊ)

ΛΙποέμ.
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ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΙΣ
Δυνάμει τής υπ’ άριθ. 110 τής 7 τρ. μηνάς διακήρυξε*); 

τού ’Αδελφάτου τοϋ Δημ.'οτικοϋ Νοσοκομείου ή Έ.ΐπ'ις προσ
καλούνται όσοι τών Κυρίων έπιθυμοΰσι ν’ άνχίεχΟώσιν ώς ερ

γολάβοι S’.i τό έπιόν έτος 1883 άπαντα τά τρόφιμα κλπ. 
τά διαλαμβανόμενα εις την προσηκόντως τοιχοκολληθεϊσαν 
διακήρυξιν, νά προσέλθωσιν έν τώ συνήθει τών δημοπρασιών 
τόπω, άπό της 9ης ώρα; ΓΙ. Si. μέχρι τής 12ης τής μεσημ
βρίας. τρεις κατά συνέχειαν ημέρας, ήτοι τήν 10,11, και 12 
τού ίσταμένου μηνάς τ. ε.

Έν Άθήναις τή 7η Δεκεμβρίου 1882.

*0 Διευθυντής τοϋ Δημ,οτ. Νοσοκομείου ή κ Ελπίς»

Τ. Μαράτος.

2.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ1 ΔΡΟΣΙΝΗ

ΙΓΙ’ΟΐΙίαΐ ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ
11ΕΡΙΓΡΛΦΑΙ-ΔΠ1ΓΙΙΣΕ1Σ-ΠΟΙΙ1ΜΑΤΑ ΣΚΠΝΑΙ ΤΟΥ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ-ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΙΚομ,ψός τόμος έκ 200 σελίδων άντεν. ρ. ^'/s

ΠΩΛΕΙΤΑΙ EEC ΤΟ

βι6Λιοηω\ΰογ Κ. ΛΝΤΩΝΙΑΔΟΓ 'Οδός Έρμ,οΰ.

ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ-ΗΛΘΕ ΧΕΙΜΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΑΤΕ ΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΜΠΟΡΟΡΑΠΤΙΚΟΝ

τΜΕΤΟΠΟΐλΟΥ η, Σ11ΠΑ10ΙΙ0ΥΛ0Ϊ
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚ11Σ

ιιΐΓϊλϋΐ iiiJijIj I ίΐΧ Λ ι ίανinνvilli' 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΪΑΣ

Ε R ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 π. μ. Διά Καλαμάκιον καί έκ Νέας Κόρινθου δι’ ’Ιτέαν, Γαλα- 

ξείδιον, Αϊγιον, Ναύπακτον καί Πάτρας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 μ. μ. Διά Λαύρων, Άλιβέριον, Χαλκίδα, Λίμνην, Άταλάντην, 

(Αιδηψόν κατά τά θέρος), Στυλίδα, Ώρεούς Μιζέλην, ’Αλμυρόν καί Βώλον.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 μ. μ. Διά Σύρον, Πάρον, Νάξον, ’Ίον, ’ΛμοργΟν καί Θήραν.
ΤΡΙΤΗ 6 1 )2 π. μ. Δι’ Αίγιναν, Πόρον, “Ύδραν, Σπέτσας, Χέλιον, "Αστρος καί 

Ναύπλιον.
ΤΡΙΤΗ 7 μ. μ. Διά Σύρον, Ύστέρνια Τήνου, Κόρθιον καί πάλιν "Ανδρου, καί 

κατά δεκατετραήμερον διά Γαύριον "Ανδρου, Κάρυστον, Κύμην καί Σκόρον.
ΤΕΤΑΡΤΙΙ 7 π. μ. Διά Καλαμάκιον καί έκ Νέας Κορίνθου, Sv μέν ατμόπλοιου 

κατ’ ευθείαν διά Πάτρας, Κέρκυραν καί Βρεντήσιον, έτερον δέ δι’ ’Ιτέαν, Γαλαξεί- 

τιον, Βιτρινίτσαν, Αίγιναν Ναύπακτον. Μεσολόγγιον. Κυλήνην, Ζάκυνθον, Κατά- 
κωλον καί λοιπά μέρη τής καθόδου τής γραμμής Πελοπόννησου.

ΤΕΤΑΡΤΙΙ 8 <λ. μ. Διά Χαλκίδα, Βώλον, Σκιάθον καί Σκόπελον.
Ι1ΕΜΙΙΤΠ 7 π. μ. Διά "Υδραν, Σπέτσας καί Ναύπλιον.

» 7 μ. μ.. Διά Σύρον, Σέριφον, Σίφνον καί Μήλον.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 π. μ. Διά Καλαμ.άκιον καί έκ Νέας Κορίνθου κατ’ ευθείαν διά 

Πάτρας, Ζάκυνθον, Κεφαλληνίαν, Παξούς καί Κέρκυραν· έκ ΙΙατρών δέ έ'τερον άτμό- 
πλοιον τήν πρωίαν έκάστου Σαββάτου διά Μεσολόγγιον, ’Αστακόν, Μότικα, Ζα- 
βέρδα, Αλέξανδρον, ’Ιθάκην, Πρέβεζαν, Σαλαώραν, Βόνιτσαν, Μενίδιον καί Καρ- 
βασαράν.

ΣΑΒΒΔΤΟΝ 7 π. μ. ΔΓ Αίγινάν. Πόρον, "ϊδραν. Σπέτσας, Χέλιον, Ναύπλιον, 
Δεωνίδιον, Κυπαρίσι, Μονεμβασίαν. Κύθηρα, Γύθειον. Λ’.μένι, Καλάμας καί λοιπά 
μέρη τής ανόδου τής γραμ.μ.ής Πελοπόννησου.

ΣΔΒΒΑΤΟΝ 71)2 π. μ. Διά Κέαν, Κύθνον, Σύρον, Τήνον Μύκονον καί Κρήτην.

ΚΡΙΟ! ΚΡΥΟI
Αυτάς τάς λέξεις ούτε θά τάς ει’πήτε, 

ούτε Οά τάς αίσθανθήτε, άν τρέξητε νά 

ποομ.ηθευθήτε εις τά εμισεορεκόν

ΧΛΡΑΛΛΜΠΟΥΣ ΣΤΕΚΟΥ
’£κ της ύίίοΰ Έρμ-Οΰ, άρ. 61-9

ΦΛΑΕΛΛΛΙΣ ΕΓΓΛΕΖΙΚΗΣ
χρωματισταϊς καί λευκαΐς, αί όποϊαι 
μεταβάλλουν τήν κλίνην εις αληθές θερ- 
μοκ ήπιον.

ΕΤΙ
ύστοκάμ-εσα γαλλεκά, τοϋ τελευ
ταίου συρμού, καί τσεράτιεα εγγλέ- 
ζεκα, όχι καλλίτερα.

ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΠΜΑ
ΑΜΠΑΖΟΠΟΛΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΟΙ? ΕΤΘΗΝΙΑ

Λ,ευκοΰ οενου φιάλη λεστ. «»θ 
Μελανός » » » θθ
(ΛίΓΓριζά Καταστήματα xai EtoM’ 
ταστήματαir Αθηναίε'. ΠειρΜ^


