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ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ
οί έπιθυμοΰντες νά δημοσιεύσωσιν αγγελίας καί μάλιστα τών 
δώρων τοΰ Νέου έτους διά τοΰ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ μας όπερ δέν 
Θά λειψή άπό κανένα σπήτι, παρακαλοΰνται έντός τριών ημε
ρών άπό τής σήμερον νά μάς στείλωσι τήν σημείωσίν των. 
©ά δημοσιευθοΰν ολαι κατά τρόπον πρωτότυπον. Τιμή κατα- 
χωρίσεως 30 λεπτά τήν γραμμήν.

ΒΟΥΛΗ
Αευτέρα —13 Δεκεμβρίου.

’Ενώ άναγινώσκεται ό κατάλογος, ό ουρανός τής ’Αττικής 
εΐνε κεκαλυμμένος υπό νεφών, τά όποια ώς απειρομεγέθη κα- 
ταμέλανα πτηνά, όλονέν άπειλητικώς συμπυκνούυ.ενα, φαί
νονται ότι ετοιμάζονται νά έπιπέσωσι κατά τής γής, φέροντα 
έπί τών πτερύγων αυτών άστραπάς, κεραυνούς καί ύετούς. 
Τό ψύχος είνε δριμύτατον, οί διαβάται ταχύνουσι τά βή
ματά των, ή έτοιμάζουσι τάς όμβρέλλας των, κΓ έγώ εύρε- 
θείς πρό τής θύρας τοΰ βουλευτηρίου, σπεύδω νά εισέλθω, 
αμέριμνων διά τάς πολεμικάς προπαρασκευάς τής ατμόσφαι
ρας, τάς οποίας τετράωρος ευκαιρία μοί παρείχετο νά περι- 
φρονήσω, καθήμενος έπί τής συνήθους θέσεώςμου· άρκούμενος 
είς τήν άσθενώς άναπεμπομένην μ,έχρις ημών θερμότητα άπό 
τών θερμαστρών τής αιθούσης· χαράσσων Ιερογλυφικής σημει
ώσει; διά τοΰ μολυβδοκονδύλου μου· ένίοτε έντείνων τά ους έπί 
ματαίω, τούς λόγους διά νά ακούσω θερμού τίνος άντιπροσώπου 
τών συμφερόντων ... τοΰ έαυτοΰ του· συχνά δαπανώμενος εις 
περιέργους στατιστικής μελέτας έπί τών άριθυ.ών καί τοΰ

' σχήματος τών βουλευτικών φαλακρών συνήθως προσέχων, 
άλλ’ όπως δ θεώμενος άλεκτρομαχίαν πάντοτε φαιδρυνόμε- 
νος, οσάκις δέν χασμώμαι· καί ουδέποτε δυνάμενος νά συνει- 
θίσω έμαυτόν πρός τήν ιδέαν τοΰ ότι παρίσταμαι εις κοινο- 
βουλευτικάς συνεδριάσεις τών πατέρων τοΰ έθνους μας, καί 
μάλιστα περιβεβλημένος δημοσιογραφικά καθήκοντα οίονεί 
εμψύχου φωνογράφου παρ’ αΰτοΐς.

^*Οχι· δέν πταίει ώς πρός τούτο ή ιδιοσυγκρασία μου, ή μή 
σίψιβιβαζομένη πρός τοιαύτην ατμόσφαιραν ίσως δέν πταίει 
ούδέ ή τόσον σνφώς προδιαγραφεϊσα ακουστική τοΰ βουλευ
τηρίου, καί ή τόσον κατάλληλος διάταξις τοΰ θεωρείου τών 
δημοσιογράφων άλλά πταίει τό άναιδές αυτό κωμειδύλλιον 
τοΰ πολιτεύεσθαι, τό όποιον άπό καιρού παρίσταται έν τή 
'Ελληνική Βουλή· ό θίασος όστις θαυμασιώτερον παντός άλ
λου ννέλαβε καί διεξάγει αυτό καθ’ ημέραν είνε ή παρούσα 
σύνοδος· παρωδία, συγκειμένη έκ ψευδολογημάτων, άθυροστο- 
μιών καί δικπληκτισμών, ώς άν έλέγομεν άπό πλατωνικής 
έκστάσεις χορίστας, άπό άσεμνα τραγούδια καί κορδακι- 
σμούς· πταίει ή έλλειψις πάσης ιδέας, καί ή περίσσεια πά- 
ση; προσωπικής ιδιοτέλειας· πταίει ή πεποίθησις ότι καί υπό 
τό εύγλωττότερον καί πατριωτικώτερον έπος, τό άντηχοΰν 
ένίοτε άπό τά χείλη βουλευτοΰ, ύποκρύπτεται άπλή δεινότη- 
τος έπίδειξις ή κορεσμός προσφάτου ή χρονίου τίνος προσωπι
κού πείσματος· πταίει ή αθάνατος έρις τής έξουσίας καί ή 
ακόρεστος πείνα τοΰ ρουσοετίου.

*Οταν έρριψα τά βλέμματά μου έπί τοΰ φύλλου τοΰ περι- 
έχοντος τήν ήμερησίαν διάταξιν, καί ειδον αυτήν πυκνήν πυ
κνήν, ώς αί ι’δέαι είς τά δράματα τοΰ Σαίξπηρ, καί μακράν 
ώς τά ανάστημα τής γνωστής Άνοβεριανής πριγκηπέσης, 
άποτελουμένην έξ εικοσάδας νομοσχεδίων, καί εϊδον έγγε-
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γραμμένα σχεδόν πάντα τά τρομερά φορολογικά, έμεινα περί- 
σκεπτος, βλέπων δτι δέν παρήλθε οι’ έμέ ό κίνδυνο; τής 
κκταιγίδος μεθ’ όλου; τούς υπολογισμούς μου, καί μετενόησα 
δίατί νά μή πάρω μαζί μου τήν όμβρέλαν μου. Τά νέφη 
αΰτά ήσαν πολύ άπειλητικώτερα τών άλλων, καί άπόδειξις 
τούτου εινε δτι μετά παρέλευσιν δύο ωρών ύ μέν αττικός ου
ρανός καταγάλανος έστολίζετο μέ την σελήνήν του, ή δέ κοι

νοβουλευτική ατμόσφαιρα η τόσον συννεβωθεΐσα ύπό τής α
πειλής τών νομοσχεδίων τής ήμερησία; διατάξεως, έμαίνετο 
ραγδαία, πλήρης κεραυνών καί χαλάζης καί βροχής τρικου- 
πικών κα1 άντιτρικουπικών έπιχειρημάτων καί αντεγκλήσεων, 
καί προσκλήσεων καί διαμαρτυρήσεων κ’αί στρατηγικής καί 
ναυαγίων καί αποχωρήσεων.

Καί είδεν ή άντιπολίτευσις δτι οφείλει παντί τρό-ω νά 
ματαίωσή τήν πρόοδον της απαίσιας αυτής συνεδριάσεως, ή- 
τις έπήρχετο απειλούσα διά τής έπιψηφίσεως τόσων καί τό
σων νομοσχεδίων. Μόλις ειχον σιγήσει τά πυροβολοστάσια 
τών δεληγιαννικών, τά έκραγέντα κατά τών πρακτικών τής 
προηγουμένης συνεδριάσεως, καί ό πρόεδρος ώς στεναγμόν 
άνακουφίσεως έξέφερε τό : titza6airouer ίίς την 
διάζαζιν,— καί ιδού τό βαρύ πυροβολικόν τής άντιπολίτεύ- 
σεως δδηγούμενον ύπό τού Ζηνοπούλου, έξακοντίζον τάς βόμ
βας του κατά τής όχυράς ήμερησία;, καταλαμβάνει τάς εισ
όδους της, μή έπιτρέπον τήν εις αυτήν προέλασιν τών εναν
τίων. Καί άρχεται ο πόλεμος.

Δέν πρέπει νά ορίζεται ή ήμερησία διάταξις ύπό τού 
Προέδρου, χωρίς τής συγκαταθέσεως τής Βουλής, άπό τής 
προηγουμένης συνεδριάσεως, φωνάζει ή άντιπολίτευσις διά 

στόματος τού Ζηνοπούλου.
Πού νά σάς εύρωμεν διά νά καταρτίσωμεν τήν ήμερησίαν 

διάταξιν, αφού καθ’έκάστην άττοχωρούντες, ματαιοΰτε τήν 
συνεδρίασιν; θέλετε νά μεταβληθή ; άς τό ζητήσουν δέκα 
βουλ,ευταί, κατά νόμον, καί άς άποφασίσφ ή πλειοψηφία· 
άπαντά ή συμπολίτευσις διά στόματος τού πρωθυπουργού της.

Άλλ’ εννοείτε οτι δέν πρόκειται περί ψηφοφοριών, ουόέ 
περί τού άμαρτάνοντος κανονισμού. Ή άντιπολίτευσις θέλει 
νά καταναλωτή αυτή τόν χρόνον τόν όποιον θά κατηνάλουν 
τά νομοσχέδια ψηφιζόμενα· καί πρός τούτο ό λόγος, περί 
τού όποιου έν τοιαύταις περιστάσεσι πρό πάντων δυνάμεθα 
νά ειπωμεν οτι έδόθη διά νά κρύπτη τά διανοήματα, ό 
λόγος τφ παρέχει πάσαν συνδρομήν. Καί ύπό τά επιχει
ρήματα τού Ζηνοπούλου, καί ύπό τάς ρητορικάς αποστροφάς 
τού Μεσσηνέζη, καί ύπό τήν εμβριθή ηρεμίαν τού Σωτηρο- 
πούλου, καί ύπό τάς άκαταλήπτους είς τά ώτά μας ύλακάς 
τού Δημητρακάκη, καί ύπό τήν θρασυλογίαν τού Ζυγομαλά, 
καί ύπό τήν ευγλωττίαν τού Μίλησι ύποκρύπτεται ή έκ 
προμελέτης ματαίωσις τών συνεδριάσεων, ως ύπό τούς πανη
γυρικούς τού έμπόρου διά τό πωλούμενον ύφασμά του ύπο- 
κρύπτεται τό συμφέρον του.

Άλλ’ έπέστ-η ή κρίσιμος στιγμή. 'Η όγδοη πλησιάζει. Ό 
Μίλησες είχεν έκλεχθή νά δώσφ τό τελευταΐον κτύπημα· έ- 
τελείωσε κ* έκεΐνος, καί έζηκολούθουν άκόμη συνδιαλογικαί 
άψιμαχίαι, αί άναφυόμεναι άπό θέσεως είς θέσιν μεταξύ τού
του κι’ έκείνου τού βουλευτού, αί λακωνικαί φιλοφρονή
σεις, ό άφρώδης αύλαξ τόν όποιον άφίνει είς τό πέλαγος της 
βουλής πάσα τοιαύτη θορυβώδης συζήτησις διαπλέουσα έ 

κείνο. Σημειούμεν δτι ό κ. Λαμπρυνόπουλος τού υπηρέτου 
του—άντιστρέφομεν τούς ορούς, κ. Παλαμ.ήδη,—έθριάμβευεν 
είς τάς ήμιεπισήμους αΰτάς δημηγορίας.

*0 ύπνοβάτης κ. Πρόεδρος προσκαλεΐ δπως οί παραδεχό
μενοι τήν ήμ. διάταξιν καλώς έχουσαν, έγερθώσι. Καί εγεί
ρονται εκείνοι, άλλ’ δχι διά νά άπαντ-ήσωσιν είς τόν κ. Πρόε
δρον έγείρονται νά κραυγάσωσιν δτι θέλουσιν ονομαστικήν 
ψηφοφορίαν καί πρώτος ό Τρικούπης πτερωτός άνίσταται 
καί δίδει τό σύνθημα· τά πτερά είς τό βαρύ του σώμα χω- 
ρίζουσιν αί πυκνόταται τάξεις τών φίλων του, σχεδόν μηδε- 
νός άπουσιάζοντος, διηκούσης τής πλημμύρας των μέχρι τού 
βήματος, καί άπειλούσης καί τάς έδρας τής άντιπολιτεύ- 
σεως. 'Ο Στεφανόπουλος σείει τήν κεφαλήν του ώς περικε
φαλαίαν, καί μ.αίνεται. Άποτελεΐται πάταγος, δυνάμεις μυ- 
ρίων μηκυθμών, αί χεϊρες όλων άπειλούσιν, ώς νευρόσπαστα 
ύπείκοντα είς τήν αυτήν ώθησιν. Απέναντι δέ οί αριστεροί 
φιλοτιμούνται νά μή ύττολειφθώσι τών άντιπάλων των κατά 
τό μένος, καί νομίζετε, άτενίζοντες πρός αυτούς, δτι θεάσθε 
τήν εικόνα τής δεξιάς πτέρυγος έν ύπερθαυμασίω κατόπτρω, 
δπερ έχει τήν ιδιότητα νά άποδίδη καί τάς φωνάς τών κα- 
τοπτριζομένων.

'Η άντιπολίτευσις δέν θέλει ονομαστικήν ψηφοφορίαν, διότι 
δέν εινε παρεσκευασμένη· άναβαίνει ό κ. Ζηνόπουλος διά νά 
γεννήσφ πάλιν επιχειρήματα· πού ν’ άκουσθφ ί Αγωνίζονται 

έπί πέντε δέκα λεπτά άκόμη, άλλ’ ή κυβέρνησις άντλεϊ μέ- 
θην έκ τής μέθης της. Τότε ή άντιπολίτευσις έν ύψίστφ με
λοδραματική έπισημότητι σύσσωμος έκκινεΐ νά άπέλθφ, 
καί διευθυνομένη πρός τήν θύραν, στρέφει οργίλη τήν κεφα
λήν της, κινεί άπειλητικωτέρα τόν δάκτυλον, εκφέρει τάς 
άγριωτέρας φράσεις, καί έξαφανίζεται μεγαλοπρεπής. Διευ
θύνει τήν άποχώρησιν ό Πετιμεζάς, δστις πριν έτι φθάσφ είς 
τήν θύραν, ενθυμείται μεθ’οληντήν πατριωτικήν άγανάκτη- 
σίν του νά άνταλλάξφ τήν σκούοιαν διά τού καπέλλου του.

Άπομένουσιν οί συμπολιτευόμενει- σπεύδουσι νά καταλά
βουν τάς έγκαταλειφθείσας έδρας, καί νά απολαύσουν τήν ά- 

νεσιν καί τήν ευρυχωρίαν. Άναγινώσκεται ό κατάλογος. Έν 
τώ μεταξύ ακούονται γλυκαΐς κουβεντούλαις, ψιθυρισμοί καί 
γέλωτες. Ή συνεδρίασις φυσικά προσλαμβάνει τόν τύπον 
οικογενειακής έσπερίδος. Τρία μόνον ημιθανή αχι έκπνέουσιν 
έν μέσω τής θορυβώδους ζωής τών rai.

Οί παρευρισκόμενοι συμποσούνται είς 124* απαρτία ύφί- 
σταται- άλλ’ έπειδή ένός έξ αυτών, βραδύτερον καταφθάν- 
τος, ή παρουσία δύναται νά άμφισβητηθφ,ό ευσυνείδητος πρω
θυπουργός προσκαλεΐ νά λύσωσι τήν τρελλήν συνεδρίασιν, ά- 
μειβόμενος διά χειροκροτημ.άτων.

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου.

Νεα έπίθεσις τού κ. Ζηνοπούλου κατά τών πρακτικών.
Κατηναλώθησαν δύο ώραι.
'Ο κ. Μεσσηνέζης, έξαντλήσας πάντα τά σχήματα τής 

ρητορικής όρμής, συστρέφεται έπί τού βήματος διαγραφών 
είς τόν αέρα ημικύκλια.

'Η ήμερησία διάταξις θριαμβεύει.
Τρίτη συζήτησις τού νομοσχεδίου περί επιβολής εισαγω

γικού τέλους έπί τού καπνού.
*0 κ. Δεληγιάννης όμιλεϊ έπ’ αυτού.
*0 λόγος του είναι ελλιπής, στερούμενος τού κυριωτέρου 

στολισμ.ού του : τής μακρηγορίας. "ίσως είς τούτο συνετέλε- 
σαν αί ελλιπείς πληροφορίαι, δι’ άς αίτιάται τόν υπουργόν 
τών οικονομικών.

'Π λέξις tozarortiput ριφθεΐσα ύπό τού Καλλιγά είς τόν

Δεληγιάννην, χονδρύνει τόν λεπτόν βουλευτήν τής Γόβτυνίας, 
έξάπτουσα τήν όργήν του.

Οί δεληγιανν.κοί διαμαρτύρονται, καί φωνάζουσι νά άνα- 
κληθφ είς τήν τάξιν. ΦωκαΙ .τρό; τόχ Κα.ΙΛιγΰ,τ : είσαι κα
κοηθέστατος !

^ζ.1ηγιάη·η<: : δέν ύβρισες έμέ, διότι δεν είσαι άξιος νά 
μέ ύβρίση;· άλλ’ ύβρισες τήν Βουλήν.

Κα.Ι.Ιίγ&ς : τό είπα έν πάσφ άθωότητι· άλλ’ ά<ροΰ οας 
προσέβα.Ια,, ανακαλώ τήν λέξιν !

Έσχατη άπόπειρα άναβολής τών φορολογικών νομοσχε
δίων.

Τίποτε. Ψηφίζονται είς πρώτην άνάγνωσιν τά περί απο
κλειστικού δικαιώματος εισαγωγής σιγαροχάρτου, περί φό
ρου έπί τής καταναλώσεως τών πνευματωδών ποτών, περί 
στρατιωτικής άπογραφής έν ταΐς νέαις έπαρχίαις, περί άνα- 
γωγής πάντων τώς φόρων είς νέας δραχμάς.

Ή ήμερησία διάταξις θριαμβεύει.

Κουτρούλης.

ΧΡΟΝΙΚΑ
Ποιος, νομίζετε, είσήγαγε τήν ευλογίαν είς τάς φύλακας ; 

'II κυρά διοίκησις. Ένθυμεΐσθε ότι κάποιος προσβληθείς ύπό 
ευλογίας έν τφ παραφορά του έφόνευσε δι’ εγχειριδίου τήν 

γυναίκα του.
'Ο ευλογιών φονεύς ώδηγήθη εΐ; τό έν Γουδή Νοσοκο

μείο ν.
'Υπό τής άνακριτικής άρχής έξεδόθη ένταλμα συλλήψεως.
'II χωροφυλακή έσπευσε νά έκτελέσφ τό ένταλμα.
'Ο διευθυντής τού Νοσοκομείου παραδίδει τόν έξ ευλογίας 

φονέα τής γυναικός του μέ τάς έσχάρας άκόμη έπάνω του 
καί έν τφ κρισιμωτέρα περιόδω τής μεταδοτικότητος τής 

νόσου.
'Ο φονεύς καί ευλογιών κλείεται είς τού Κόκλα.
Καί μετά δύο ημέρας εζρήγνυται ή ευλογία είς τάς φυ- 

λακάς προσβάλλουσα άμέσως δύο.

Πράγμα δπερ τό Μή Χάνεσαι προανήγγειλεν, άν έν
θυμεΐσθε, είς τά Φρού-Φρού του, μέ τό νΐ καί μέ τό σίγμα 
πρό δύο μηνών.

Καθώς έλέγομεν τότε ότι μετά τά συμβησόμενα κρού
σματα αί εφημερίδες θά άναγγείλουν ότι ή Κυβέρνησις έλα
βε πάντα τά κατάλληλα μέτρα καί τά λοιπά, πράγματι μετά 

ιψν μετάόοσιν τή; νόσου ό μέν φονεύς άπεμονώθη είς τό θε- 
ραπευτήριον, ο; δέ δύο προσβληθέντες έστάλησαν είς τόν 
Κάνθαρον, όλα τά απολυμαντικά έτέθησαν είς ενέργειαν έν α
φθονία καί πάσα συνάφεια μετά τών φυλακισμένων διεκόπη. 
’Άς έλπίσωμεν δέ ότι θά Οελήσωσιν οί ενδιαφερόμενοι νά ε
νεργήσουν όραστηριώτερον καί έπί τών χαρίτιον, όπως έπέλ- 
θφ ένωρίτερον ποιά τις άραίωσις.

Γίνεται τουλάχιστον ή άπομόνωσις τών εύλογιώντων μετά 
τής απαιτουμένης αύστηρότητος ; 'II μαύρη εκείνη πινακίς 
σημαίνει οτι ή ευλογία είναι ζωσμένη στρατιωτικήν ζώνην; 
Φρούόη είναι καί ή άπομόνωσις,όπως είναι φρούδη καί ή έν τοΐς 
Νοσοκομείοις διαφύλαξις. Χθές δύο κύμοι μέ τά; έσχάρας 
τών εύλογιών έπί τού προσώπου —πριν ή δηλαδή παρέλθ ζ

ή ώρισμένη τεσσαρακονθήμερος περίοδος — παρουσιάσθησαν 
είς τό Γυμναστήριο·/ νά γυμνασθούν οί κύριοι. ! ! Ευτυχώς έ- 
νοήθησαν καί έόιώχθησαν ! Καί ιδού πώς μεταδίδοται ή ευ
λογία. Έρχονται είς μέρη ύγιή, έκπέμπεται ό λεπιδωτός κο- 
νιορτός τού μιάσματος, καί διά μίαν ανυπομονησίαν, ώπ ! 
τά κρούσματα πολλαπλασιάζονται.

Είναι, δι’ όνομα τού θεού ! αυτό τό ένδοτικόν ρωμαίϊκο δι’ 
επιδημίας άπαιτούσας τήν πλέον άνένδοτον δίαιταν ;

'Υπέρ τού ύφηγητοΰ τής ιατρικής Σχολής κ. Χασιώτου 
έξεδηλώΟη εσχάτως μεταξύ τών φοιτητών ζωηρά συμπάθεια 
καί πόθος όπως καταταχθφ καί αυτός μεταξύ τών Καθηγη
τών. Τό ενδιαφέρον αυτό εξηγείται διά τής εΰσυνειδήτου ερ
γασίας τού έν λόγω ύφηγητού, διακριθέντος καί ώς ειδικού 
άκόμη έν ταΐς πολυτίμοις μικροσκοπικαϊς αύτού μελέταις.Οί 
φιλότιμοι έργάται τής επιστήμης δέον νά ένθαρρύνωνται,καί 
χαίρομεν διότι έν τφ ίατρικφ τουλάχιστον Σχολφ μεταξύ τών 
φοιτητών ώς έπί τά πλεΐστον σχηματίζεται πεφωτισμένη 
κοινή γνώμη.

200 φέρουσα ύπογραφάς άναφορά τών μαθητών τής Σχο
λής τών Τεχνών ύπεβλήθη είς τήν Βουλήν, ζητούσα τήν έπί 

τό τελειότερο·/ μεταρρύθμισιν καί όργάνωσιν αυτής. Ένώ ύπό 
μίαν έποψιν είναι λυπηρόν διά τήν κυβερνητικήν καί νομο
θετικήν κατάστασίν μας μαθηταί τών Σχολείων νά διδάσκωσι 
τούς Νομοθέτας καί τούς άρχοντας μας τό τί δέον γενέσθαι, 
άφ’ έτέρου είναι παρήγορον, είναι ζωντανόν σημεϊον, ότι δέν 
είμεθα άξιοι τών κυβερνώντων μας, αυτή η ζωηρά έκδήλω- 
σις εσωτερικής ζωής παρά τφ νεολαία μας, δυσανασχετούσφ 
ώς δυσχάλινος ίππος νά μένφ δεμένη είς τό αυτό σημεΐον 
τής στασιμ.ότητος κ’ επιζητούσα πρόοδον δι’ όλων τών μέ
σων. Ή άναφορά έλπίζομεν οτι θά γεννήσφ σοβαρόν ένδια- 
φέρον έν τφ Βουλφ καί θά εύρεθώσιν οί υίοθετήσοντες αυτήν 
καί άπαιτήσοντες παρά τής Κυβερνήσεως πλήρη όργάνωσιν 
τής Σχολής τών Τεχνών, έν ίσφ άναλογία πρός τά τοιούτου 
είδους ιδρύματα έν Ευρώπφ, διότι είναι βαρβαρότης είς τόν 
αιώνα τών μηχανών καί τού άτμού, τό Πολυτεχνεϊόν μας νά 
άπολύφ έπάνω είς παλφόχαρτα έργοδηγούς μόνον, καί άν δέν 
έχφ τις τά μέσα νά μεταβφ είς Ευρώπην, νά λιμ-νάζφ είς 

θέσεις ύποδεεΐς καί νά καταντά έπί τέλους σχα^ζ/ας.

Επιτροπή συνέστη όπως έ).θφ επίκουρος τών εύλογιών- 
των, άλλ’ είσέτι δέν είδομεν δημοσιευομένας συνδρομάς. 

Αφού ή Κυβέρνησις γεννά τήν ευλογίαν, ή ιδιωτική πρωτο
βουλία άς τήν μετριάσφ. Μάς φαίνεται μάλιστα ή έπιτροπή 
ανεπαρκής. "Επρεπε νά συστηθφ μία μεγάλη Έπιτροπή πε- 
ριλαμ.βάνουσα βουλευτάς, έμπόρους, έπιστήμονας, είσοδημα- 
τίας καί νά άναλάβφ αυτή τό έπί τής Ευλογίας ύπουργεΐον. 
Διότι χρειάζεται αληθινόν ύπουργεΐον, διά νά πολεμηθφ τε- 
λεσφόρως ή νόσος. Άλλως, άς διαλυθφ καί ή παρούσα, άν 
πρόκειται νά συναχθούν μερικαΐς δεκάρες καί νά ριφθούν ώς 
κόκκαλα είς σκύλους.

Δέν μάς άπαλλάττει ό 'Υπουργός τής Παιδείας ή ό άγιος 
Μητροπολίτης άπ’ αύτάς τάς αιώνιας καί τυμπανιαία; κωδω
νοκρουσίας δι’ όλης ενίοτε τής ημέρας καί δι’ όλης τής νυ- 
κτός, όταν πανηγυρίζφ έν Άθήναις ναός ή ναΐδριον έκ τών 
χιλίων καί τρισχιλίων τών Αθηνών; Είναι τρόπος αυτός διά 

νά καταλάβωμεν ότι εορτάζει ένα; άγιος ή καμμ.ία άγία ; 
Λεν μπορεί νά εύρεθφ κανεν είδος βωβής ρεκλάμας ; ΑΙΙ τάχα
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ευχαριστείται ό * * Αγιοί ή ή 'Αγία νά τοΰ βαρούν τή: καμπά- 
ναις δταν γιορτάζουν ; Νά πιστεύσωμεν δτι έχουσι τέτοιο 
μουσικό αύτοι οί κύριοι "Αγιοι καί αί κυρίαι Άγιαι ;

'Γό πράγμα είναι όχληρότατον. 'ϊγιά νεύρα δέν αντέχουν 
είς τέτοιο τυμπάνισμα μονότονον, ώς τό-Κύριε Έλέησον ρινό
φωνου τινό; εφημερίου. Τί ΰφίστανται άρά γε τά ασθενή 
νεύρα ! Τί ΰφίστανται οί πάσχοντες, οί επί κλίνης, οί νευ
ρικοί Τί ΰφίστανται οί ξένοι, οί αλλόθρησκοι, οί Τούρκοι !

Ένθυμούμεθα άναγινώσκοντες τά "Αταχτα τοΰ μεγάλου 
μας Κοραή, πόσον δριμέως κατέκρινε αυτήν τήν βάρβαρον 
κωδωνοκρουσίαν! Θά εύρωμεν τό μέρος αύτό καί θά τό δη- 
μοσιεύσωμεν ! Ώς συνήθεια επί τέλους, μπορεί νά κρούετε ό 
κώδων επί πέντε, επί δέκα λεπτά, δταν άρχηται ή ιερουρ
γία- άλλ’ επί ώρας ,· επί ημέρας ;

'Ορίστε, προχθές έώρταζε ό ά'γιος ’Ελευθέριος ! Άπά τή: 
μεσημβρίας μέχρι μεσονυκτίου δλαι αί Άθήναι έπελάγιζον 
είς οχληρόν νταγκντούγκνησμα. Τί ’Ελευθερία είναι αύτή, τί 
’Ελευθέριος είναι αυτός !

Άπό τής 1 Οης π, μ. ή άντιπολίτευσις σύσσωμος συνε
δρίαζε χθες έν τή Βουλή. 'II επικρατέστερα γνώμη έφαίνετο 
κατά τής άποχωρήσεως. "Εχει δέ ή άντιπολίτευσις πολλάς 
ελπίδας δτι θά κατορθώση καί οικονομίας πολλάς νά έπι- 
φέρη καί τά φορολογικά νομοσχέδια νά μετριάση. 'Επομένως 
οΰδέν πρόσκομμα θά έπιφέρη είς τήν κανονικήν πορείαν τών 
εργασιών τής Βουλής.

5Ιή δυναμένου νά συμμετέχη τών έν τή Βουλή συζητή
σεων τού αρχηγού τής άντιπολιτεύσεως, άναπληροΐ αυτόν ο 
δικαίως αύτονομάσας έαυτόν ΰπαρχηγόν βουλευτής Ευρυτα
νίας κ. Ζηνόπουλος. Ουδέποτε έξεδηλώσαμεν καί τήν έλα-

χίστην ΰπέρ αυτού συμ.πάθειαν- άλλ’ ουδέποτε κατεστήσα- 
μεν τήν συμπάθειαν ή τήν αντιπάθειαν μέτρον τών κρίσεων 
μας. Διά τούτο όφείλομεν νά όμολογήσωμεν δτι ό κ. Ζηνό
πουλος άναδεικνύεται άντάξιος τών πονηρών αύτών ημερών 
διά τήν άντιποίίτευσιν, δτε έν ταΐς κρισιμωτέραις τών μα
χών τής λείπει ό αρχηγός άπουσιάζων. "Εχει πρώ
τον ουσιώδες συστατικόν, δταν όμιλή, τόν Ουμ,ον, άποτε- 
λούντα τά έννέα δέκατα τής ρωμαίϊκης ρητορικής. Ώς πρός 
τούτο δέ πλησιάζει πολύ μέ τόν άργηχόν τής συμπολιτεύ- 
σ:ως. Διότι καί αυτός θνμύΐων έπιβάλλει δταν όμιλή. Μή 
πρός βάρος τών συμπολιτευομένων φίλων μας, άλλ’ άνευρί- 
σκομεν πολλήν συγγένειαν είς τήν ρητορικήν τού κ. Ζηνο- 
πούλου καί τού κ. Τρικούπη. "Αλλως τε είναι συμπολΐται- 
έχουν είς τόν λόγον του τά αυτά ρουμελιώτικα νεύρα. Μέ 
τήν διαφοράν δτι ό ένας είνε εντονότερος καί βαθυφωνώτε- 
ρος τού άλλου. Είς τόν κ. Ζηνόπουλον λείπει ολίγη όιαύγεια- 
άλλ’ έν τή άναγνώσει οί λ.όγοι τών δύο παρουσιάζουν πλεο
νεκτήματα καί μειονεκτήματα τής αυτής δι’ άμφοτέρους 
δυνάμεως. Άν ή τού Τρικούπη άγόρευσις είνε πυκνοτέρα, ή 
τού κ. Ζηνοπούλου είνε τεχνικωτέρα. Άν έκεΐνος μειονεκτή 
ενίοτε κατά τήν έπανάληψιν τής φρασεολογίας, δεληγιαννί- 
ζων ώς πρός τούτο, μειονεκτεϊ καί ό κ. Ζηνόπουλος κατά 
τήν μετά κόρου χρήσιν επιθέτων. Άν δέ λάβη τις ΰπ’ δψιν, 
δτι ό μέν είνε άρχηγός, ό δέ άπλούν μ.έλος, έπειτα τήν μα
κράν τού ένός πείραν καί τήν μόλις έπί δύο συνόδους πολί- 
τευσιν τού άλλου, συμπεραίνει δτι ό κ. Ζηνόπουλος άξιοπρε- 
πέστατα αντιπροσωπεύει τήν θέσιν του καί μετά τής δυνα
τής δεξιότητος αντιπροσωπεύει καί τόν άπόντα άρχηγόν του.

------------ ---------------------------—-—

ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

(Έκ τοΟ Ήμ,ερολογέου ένός ηαραμ.%γεέρου)

Εις τάς οκτώ τό πρωί ό μάγειρός μου μέ διέταξε καί έρ- 
ριςα εις τό καζάνι όλίγαις οκάδες βόϊδι πολύ ηλικιωμένο διά 
νά βράση. Την άλλη μέρα είς τάς ένδεκα τό βόϊδι είχε βρά- 
σει καί εγώ κατά διαταγήν τού άρχιμαγείρου τό κατέβασα 
από τήν φωτιά- αίφνης :

— Μια βιδελάκι ! ... ακούω έξω κάποια'φωνή-έγώ έμεινα 
ακίνητος μή ήξεύροντας σχεδόν τί νά κάνω.

"Ε ! βρέ αδελφέ δέν δίδεις βιδελάκι; μοΰ λέγει δάρχι- 
μάγειρος σχεδόν θυμωμένος.

•— Δέν έχει, τού λέω έγώ μέ απορίαν
— Κουτεντέ, μ.ού λέγει έκεΐνος, γιατί βράζει άπό χθές, 

κόψε άπό αυτό ένα κομμάτι και δός το έξω για βιδελάκι, 
καί μοΰ έδειξε τόν παππού τού βιδέλου ! .. .

Μίαν άλλην πάλιν ημέραν άγόρασα ό ίδιος ενα καλό κομ
μάτι κρέας άπά κριάρι, τό όποιον έβαλα καί έψήθη είς τήν 
κατσαρόλα- τότε ήθέλησα νά τά τραβήξω άπό τή φωτιά, μά 
ό άρχιμάγειρος— άφησέ το μού λέει νά ψηθή καλά, καί νά 
ξεροκαή ολίγο- Έγώ έκαμα δ,τι μού είπε. -

— Μία αρνάκι τής σούβλας, έξαφνα άκούω πάλι- Τή 
φορά αυτή έκατάλαβα καί έβαλα χερικό είς τό κριάρι- δμως 
η κατσαρόλα, άντί τής σούβλας, μέ έκαμε νά τό παραιτήσω.

— Τί περιμένεις- μού λέγει ό άρχιμάγειρος.
— Τή σούβλα, άπεκρίθηκα
— Νά, βρέ παιδί μου,αύτά έδ«ύ τά καψίματα τού κριαριού 

είναι ή σούβλα ! !..
Τήν άλλη μέρα είχα πάει γιά δουλειά έξω, καί έγύρισα

κατά τό μεσημέρι- έ'να καζάνι μέ μία σάλτσα έτσι σκούρα 
έβραζε κοντά στής άλλες κατσαρόλες.

— Μία μακαρόνια, σάλτσα ψητού, ού,* ού, άκούω, καί 
τρέχω είς τά μακαρόνια τά όποια ζεστά ζεστά έκένωσα είς 
τό πιάτο, μά έκοντοστάθηκα καί πάλε μή βλέποντας ούτε 
ψητό ούτε τή σάλτσα του.

— Πάρε βρέ παιδί μου άπό αύτό τό καζάνι μιά κουτά- 
λιά καί περίχυσε τά μακαρόνια, αύτό είναι σάλτσα ψητού.

Αργότερα εμάνθανα δτι ή σάλτσα έκείνη ήτο καμ-ωμένη 
άπό καραμέλαις καμέναις !!

Τήν τετάρτη ήμερα κατά τό μεσημέρι μ’ έβαλε ό άρχι- 
μάγειρος καί έκτυπούσα καμπόσα αύγά- σέ λίγο άνακάτωσα 
καί δύο τρία λεμόνια.

— Ένα φρικασέ ε ε ε . . . . μού φωνάζουν άπ’ έξω, καί 
έγώ πάλι δέν τό κουνώ γνωρίζοντας δτι τέτοιο φαγητό δέν 
είχαμε στήν ήμεοησία διάτα ξιν.

— Μά πώς ; άκόμα δέν έμαθες, μού ξαναλέει ό μάγειρός 
μου, κόψε λίγο βραστό, βάλε μιά, δύο κουταλιες άπ’ αύτό 
τό αύγολέμονο καί έκαμες τό φρικασέ!

Τήν πέμπτη ημέρα χωρίς κάμμία άναβολή άνοιξα κ* έγώ 
ξενοδοχείο μέ τήν ίδια μαγειρική κάί μέ τήν ίδια ταρίγα.

Κυρ Μανώλης.

ΑΝΘΥΛΛΙΑ
Ό πνευματώδης φαίνεται μωρός δταν δέν όμιλή, άλλ’ δ 

μωρός δέν φαίνεται πνευματώδης δταν όμιλή.

‘Η γυνή τού μεγαλοφυούς άνδρός πρέπει νά εχη τήν καρ
διάν μεγαλοφυή.
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ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
(Συνέχεια ίδε άριθ. 389)

'Η μοναχή άπήντησε διά νεύματός τίνος τής κεφαλής.

— Δέν δύναμαι ποτέ νά ΰποφέρω τόν περιορισμόν. Αγαπώ 
νά γνωρίζω κόσμον.

— Καλά κάμνετε, κυρία.
— Δέν λέγω τούτο διά νά σάς λυπήσω, έπανέλαβεν ή 

ξένη. Διότι τά ιδιαίτερα τού άλλου κανείς δέν τά ειξεύρει. 
Δέν αγαπώ νά επεμβαίνω είς τά άλλότρια. "Επειτα πού ει- 
ξεύρω εγώ άν σείς δέν είδετε πλειότερον κόσμον εμού και 
άν δέν ΰπήρξατε ημέραν τινά πολύ ευτυχής καί άν σήμερον 
είσθε ευχαριστημένη.

Ή μοναχή έμειδίασε βεβιασμένως.
— Δέν μέ λυπείτε κυρία, είπε.
— Τότε θά σάς είπω είλικρινώς, δτι ποτέ δέν θά εδεχό- 

υ.ην νά γείνω αοναχή, είπεν ή Καικιλία. Με τόσην καλλονήν 
καί νεότητα, ώς τήν ιόικην σας, καί να υπαγη να ταφή τις .

νά γείνη άσκήτρια, έρημΐτις, νυκτερίς, κουκκουβάγια ’. Νά μή 
βλεπη κόσμον, νά μή άκούη ζωήν ’ Νά καταδικάση αύτή έ- 
αυτήν είς ισόβιον άγιονίαν, είς βραδύ ψυχορράγημα, είς ΰστερι- 
κόν θάνατον; ώ Θεέ μου καί ποιος ό λόγος; Σάς βεβαιώ, καλ- 
λίτερον νά έχη τις τόν ίκτερον, καλλίτερον νά πάσχη έκ νευ
ρικού παροξυσμού ή νά σβύνεται άνεπαισθήτως μ.έ τήν φθίσιν!

'Η Αγάπη, ούδεμίαν άλλοίωσιν έδειξεν έπί τού προσώπου, 
άκούουσα ταύτα- έβλεπεν ήμέρως τήν ξένην, περιμένουσα νά 
τελείωση. Τότε δέ τή είπε.

— Ταύτα τά λέγετε διαβατικός, κυρία, ώς φαίνεται, καί 

σάς ζητώ συγγνώμην.
— Τί θά είπή διαβατικός ; ήρώτησεν ή ξένη.

— ©ά είπή δτι είσθε διαβάτις, καί δέν έχετε καιρόν νά 
σκεφθήτε τί λέγετε. Καθώς «ομολογήσατε πρό ολίγου, δτι i- 
γαπάτε τά ταξείδια. Τά λόγιά σας λοιπόν είναι λόγια τα- 
ξειδιώτου, καί συγχωρήσατε μ.ε.

'Η ξένη έδακε τά χείλη.
— Έγώ οφείλω νά σάς ζητήσω συγγνώμην, είπεν.

— Είσθε συγχωρημένη, κυρία.
__ Λέν ήλθον βεβαίως ώς πειρασμός είς τό κελλίον σας,

κυρία- βεβαιωθήτε δτι σάς σέβομαι πλειότερον παντός άλλου 
έν τώ κόσμφ.

— Ευχαριστώ.
— "Εχω δμως έσχηματισμένην γνώμην περί παντός δ,τι 

λέγω, καί δέν ομιλώ ώς διαβάτις.

— Λοιπόν έφαρμόζετε γενικάς παρατηρήσεις έπ’ εμού ;
— "Ισως.
Ή μοναχή έκίνησε τούς «ομους.
— Θέλετε νά είπητε, έπέφερεν ή ξένη, δτι δέν είσθε σείς 

εκείνη, έφ’ ής δύναμαι νά τάς έφαρμόσω.
— Είξεύρω κέγώ ;

Βλέπω οτι απεπλανήθημεν, κυρία. Δέν είχον, πιστώ
σατε με, σκοπόν ούτε νά σάς προσβάλω, ούτε νά έπέυ-βω είς 
τά ιδιαιτέρά σας.

— Σάς πιστεύω, κυρία.

— Λοιπόν συγχωρήσατε με.
— Τίποτε, κυρία.
*Η ξένη ήγερθη. Ήλθε μέχρι τής θύρας τού κελλίου 

καί εστάθη επί στιγμάς τινας θεωρούσα τήν άγρίαν έκείνην 
τοποθεσίαν, τήν περιβαλλομένην πανταχόθεν ΰπό φαράγγων, 
δρυμών καί άπορρώγων βράχων, καί τελευτώσαν είς τό αιω
νίως κυανούν καί άπειοοντού πελάγους. Πέραν δέ καί είς βάθος 
άμετρου άποστάσεως έφαίνοντο νήσοί τινες νεφελοειδείς καί 
ατμιζόμεναι είς τό βλέμμα, καί τέλος τά ΰψιτενή όρη τής 
Μικράς Ασίας άπέφραττον τήν περαιτέρω θέαν.

Ό δέ σύζυγος τής Καικιλίας μή είξεύρων τί νά κάμη τήν 
ηκολούθει διά τού βλέμματος, μή έννοών τί έπραττεν ή γυνή 
αυτού.

— Τί κάμνει; ; δέν θά πηγαίνωμεν, Καικιλία ; τή είπε-

θά νυκτώσωμεν εδώ, καί πού νά εΰρεθή μέρος διά νά κατα- 
λύσωμεν ;

— Ησύχασε, δέν είναι δουλειά σου- άπήντησεν ή Και- 
κιλία χωρίς νά στραφή πρός αύτόν.

Άν ήδη ή μοναχή έπεθύμει ν’άποδώση τά ίσα, ήδύνατο 
άναμφιβόλως νά είπη πρός τήν ξένην—ΤΑ, αύτό λοιπόν είναι 
ό έγγαμος βίος; !

Άλλα φεύ ! δέν έπεθύμει νά έκδικηθή- ούδέ διενοήθη μά
λιστα τούτο.

Μετά τινας έτι στιγμάς ή Καικιλία έπανήλθε καί έκά- 
θισεν έπί τού σκαμνιού της.

— Μένετε έδώ, κυρία, τή είπεν ή Αγάπη, άν δέν έχετε 
μέρος νά ΰπάγετε. Άπό τό μοναστήριον τού αγίου Ίωάννου 
τού Θεολόγου, τό όποιον βλέπετε έκεΐ κάτω, είμπορούν οί πα
τέρες νά μάς στείλουν σκεπάσματα.

— "Ω, δεν είν’ ανάγκη, κυρία, ημείς έχομεν τήν άπο~ 
σκευήν μας. Σάς έχ«ο είπεΐ ότι οί ήμίονοι μάς περιμένουν έ
κεΐ παρακάτω.

— "Οπως επιθυμείτε.
— Είναι φόβος έδώ, νά κοιμηθή τις είς τό ύπαιθοον ;
— Διατί είς τό ύπαιθρον, κυρία ; δύνασθε νά κοιμηθήτε 

έντός τούτου τού κελλίου. Άλλα καί είς τό ύπαιθρον δέν εί
ναι άλλος φόβος, έκτος δτι θά κρυώσητε.

— ΤΑ ! έλησμόνησα, είπεν είρωνικώς ή ξένη- Έδώ είναι ή
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Δύο θελκτικά όντα εις τά όποια τό παν επιτρέπεται : 
ωραία γυνή καί πνευματώδης άνθρωπος.

Άποκαλύφθητι τήν κεφαλήν πρό τοΰ οχληρού, καί τήν 
ψυχήν πρό τοΰ δυστυχούς.

"Ερως μέ μόνον έρωτα δέν είναι πλέον έρως.

Άχ! πόσα καλά θά εγίνοντο, άν δέν ΰπήρχεν ή λογική 
νά δικαιολογή τά εναντία.

•Άνθρωποί τινες δίδουν τήν αγάπην των ώς ελεημοσύνην 
μιά πεντάρα έδώ, μ.ιά πεντάρα έκεϊ. Αυτοί είναι οι π .-ωχοί 
τή καροία.

"Ώ ! διατί νά υπάρχουν τόσον ολίγοι καλοί άνθρωποι; — 
Διότι είναι τόσον εΰκολον νά ήναί τις κακός καί τίμιος.

”Αν ό νέος "Έλλην ήτο άρχαϊος, ώ ! πόσον νεώτερος θά 
ήτο σήμερον ! Άλλ’ είναι δυστυχώς γέρων, καί δέν είναι 
αρχαίος.

Τό παιδίον εκτείνει τήν χείρα πρός παν ό',τι λάμπει, είτε 
χαλκόν, είτε χρυσόν. Νά τό λάβη,'ιδού ή πρώτη του ορμή. 
Άνδροΰται έπειτα ; Μή νομίσητε ότι άλλάσσει. 'II αυτή ορ
μή πάλιν. Γονυπετεϊ ενώπιον παντός ό',τι θαμβόνει τόν ό- 
φθαλμόν, είτε κιβδήλου είτε αληθούς. Ζητεί νά λάβτ. πάλιν, 
άδιάφορον πώς. *Ολα τά μέσα είναι καλά.

Άλλ’ υπάρχει μία διαφορά, θά είπητε ;
Ναί, έν περιπτώσει άρνήσεως, τό παιδίον κλαίει, ο άνήρ 

μισεί.

Ή οδύνη ή κραυγάζουσα συγκινεΐ ολίγον. Κραυγάζει καί 
ό κύων εάν πατήσητε τόν πόδα του. Άλλ’ είναι φρικτή ή 
σιωπώσα οδύνη. Καταπλήττει, εκμηδενίζει όλον τόν άνθρω
πον, είναι μυριάκις φρικτωτέρα καί αυτού τού θανάτου.Είναι 
ή ζωή έν καταστάσει πτώματος έντός σώμ.ατος κινουμένβυ.

"Ολα τά αναιδή φαινόμενα πρέπει νά καλύπτωνται είς τό 
δημόσιον. "Εχε τόν έγωϊσμόν έν έαυτώ, άν θέλγς, άλλ’ ένώ- 
πιον τού κόσμου, κάλυψέ τον μέ τά απαραίτητα φύλλα τής 
συκής. —

"Οσον περισσότερον άναπτυνθή ή διάνοια καί τό λογικόν 
τής γυναικός, τόσω περισσότερον ευτυχής θά λογισθή έκείνη 
άνευρίσκουσα έν τώ σύντροφο) τοΰ βίου της μίαν τινά ύπερο - 
χήν. Οΰδείς κάλλιόν αυτής θά δυνηθή νά τόν έννοήση καί νά 
τόν θαυμάσγ, άν ήναι άξιος αυτής.

Κοινώς χαρακτηρίζουσι τόν γενναΐον άνθρωπον λέγοντες: 
«Δέν φοβείται τίποτε»· δέν γνωρίζω άν άπατώμαι, άλλά νο
μίζω ό'τι ή αληθής γενναιότης συνίσταταί είς τό νά κάμνι τις 
«κάτι τι είς τό όποιον οί άλλοι νά φοβώνται».

Ό τά πάντα αγαπών οΰδέν άγαπα.
Ά-ρμενγκώ.

--------------0 ■ ft1 OftO* < ■ Β-----------------

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
είς τήν αυτήν κατάστασιν μέ τινα σημεία μεγαλέιτέρας α
πελπισίας. Τό κτύπημα έδόθη είς τήν κεφαλήν τοΰ πολύπο
δος αυτού τέρατος, καί οί πόδες μόνον σπασμωδικώς ένίοτε 
κινούνται. — Έν τούτοις οί κυβευταί δέν θά έκμυζήσωσι

καί τήν τελευταίαν ικμάδα τής αγοράς, τήν άπολαμβάνουσι 
σιγά σιγά καθώς ή αράχνη τήν έμπίπτουσαν είς τούς ιστούς 
της μυίαν.

Ιϊρόκεινται άκόμη τά μεγάλα έργα, οί σιδηρόδρομοι κλπ. 
Πρέπει νά γίνωσιν έγγραφαί, άλλ’ άν έκλειψη, όλον τό χρή
μα άπό τήν άγοράν, δέν θά γίνη καμμία. Θά άναλάβη, λοι
πόν ή άγορά, θά έκδοθώσι τότε αί μετοχαί τών νέων έρ
γων καί οί χρηματισταί θά κατενέγκωσιν έπί τών άδολων 
καί άπονηρεύτων πολιτών τό τελευταίου Χτύπημα· θά σάς 
άναγγείλωμεν τά θύματα.

Προσόντα όπως χώ'μ μεσίτης.
ά) Εισέρχεται ώς ύπηρέτης είς τό καφφενεϊον τοΰ χρη

ματιστηρίου.
β') Προάγεται είς υπάλληλον μεσίτου, είς τόν όποιον ψή

νει καί καφφέν.
γΖ) Προάγεται είς βοηθάν μεσίτου καί άν έχη καλήν φω

νήν, είς κηρυκομεσίτην· καί
δ') Διορίζεται μεσίτης προσάγων τά διαπιστευτήριά του 

είς τόν έπόπτην τόύ χρηματιστηρίου.
Τώρα άν ευδοκιμήσει είς τό άνώτατον αυτό άξίωμα κη

ρύσσεται ηρως· άν τουναντίον άποτύχγ, άναγορεύεται θϊμα.

Καί έν νόστιμον.
Ό μεσίτης Π. θέτει ένα μολύβι ορθόν είς τήν καθί- 

κλαν δπού θά καΟήσνι ό συνάδελφος αυτού Κ.
— Τί κάνεις αυτού, τόν έρωτά ό τελευταίος, άστειεύεσαι;
— "Οχι, άδελοέ, νά καθήσγ,ς άν θελης.
— Λυτά έμέ δέν μέ ξυπάζουν, είμαι συνειθισμένος σέ τέ

τοια, καί τοΰ προτείνει δλόκληρον τόν βραχίονά του.

Συνδια.Ιόζεις μεσιτών,
— Πόσα φαλιμέντα έκαμες;
— Δύω ....
— Έγώ τρία ! .. .

Καί ένώ αί πράξεις τού Χρηματιστηρίου περιστρέφονται 
είς τοιαύτας συνδιαλέξεις, άνθρωπος υψηλός μάλλον, μέ μα
κράν γενειάδα, μέ μειδίαμα ειρωνικόν είς τά χείλη, μέ βλο- 
συρότητα είς τούς Οφθαλμούς, καί μέ πολλήν γλυκύτητα 
διακεχυμένην είς τό πρόσωπόν του διαφαίνεται μακρόθεν 
έρχόμενος καί μετ’ ολίγον άναμιγνύεται είς τήν πανηγυρι
κήν έκείνην όμήγυριν, καθώς ό Μεφιστοφελής έν μέσω τών 
χωρικών τού Φάουστ !

— Είναι αυτός, ήκολούθησαν πολλαί δμοΰ φωναί.
— Ναί αυτός είναι, διέκοψαν άλλαι, έτοιμασθήτε νά τόν 

σφυρίξωμεν !!
Καί ένώ πάντες έτοιμάσθησαν διά τήν διαδήλωσιν, αί- 

φνηδίως έσταμάτησαν άναυδοι, καί άφήκαν νά διέλθνι έμ- 
προσθέν των φιλήσυχος διαβάτης, τόν όποιον ειχον έκλάβει 
ώς τόν Διευθυντήν περιτετμημενης τίνος Τραπέζης.

'Π άγορά έντοσούτω φαίνεται ότι παρήλθε τήν κρίσιν, 
καί εύρίσκεται μάλιστα είς άνάρρωσιν τή γενναία συνδρομή 
τού κ. Βούρου. όστις είς τήν στιγμήν τού κινδύνου τή έδωκε 
τονωτικάς τινας .... μ.υριάδας δραχμών.

Μάγκας.

αγία δημ,οκρατία τών καλογήοων. Δέν ύπάρχουσιν εδώ κλέ- 
πται άρά γε ;

— Δέν πιστεύω.
— Καί πώς διοικεΐται, παρακαλώ, ή νήσος αυτή; Αυτό 

είναι άληθώς περιεργείας άξιον.
— Δέν είμαι άρκετά ένήμερος εις τούτο. Δέν είξεύρω άν 

είναι έδώ ό αδελφός Νεεμίας, διά νά σάς πληροφορήσ-ρ.
— Ώ, δέν δύναμαι νά ομιλήσω μέ καλογήρους ! είπεν ή 

ξένη μετ’ έπιτετηδευμένης άποστροφής.
— Λυπηρόν. Άλλά δέν ήξεύρω έγώ νά σάς δώσω πλη

ροφορίας.
— Λοιπόν οί καλόγηροι είναι έδώ αυτόνομοι ;
— Ναί.
— Καί άρχουσιν οί ίδιοι πολιτικώς τής νήσου.
— Φαίνεται.
— Οί καλόγηροι άρα έξασκούσιν ένταύθα πάσας τάς πο

λιτικής λειτουργίας ; τοΰτέστιν είναι αΰθένται, δούκες, άρμο- 
σταί, σύμβουλοι, στρατηγοί, δημογέροντες καί δήμιοι άκόμ.η ;

— Είς τήν Δύσιν, κυρία, είπε πικρανθεΐσα ή Αγάπη, δυ
νατόν νά υπάρχωσι καλήγηροι δήμιοι. Έδώ ποτέ δέν ήκούσθη 
τοιοΰτόν τι.

— Μή θυμόνετε. Δέν θέλω νά είπω] κατά γράμ.μα ότι 
έκτελούσιν έργα δημίου.

—· Τί θέλετε λοιπόν νά είπητε:

■— Είξεύρετε ότι, άν ό δήμιος είναι άξιος περιφρονήσεως, 
ό δικαστής όστις κρύπτεται όπισθεν αυτού, είναι συνένοχός 
του, αίτιος τής ένοχης τού δημίου μάλιστα, καί είναι άξιος 
πολλαπλάσιας περιφρονήσεως.

— Λοιπόν ;
— Λοιπόν δέν ύπάρχουσιν ένταύθα καλόγηροι δικασταί ;
— ‘Τπάρχουσι.
— Δέν έκδίδουσι θανατικά ς αποφάσεις ;
'II Αγάπη έκαμε νεύμα άμοίβολον.
— Ο: καλόγηροι άρα είναι δήμιοι, είπεν ή Καικιλία έρμη- 

νεύουσα ώς κατάφασιν τό νεύμα τούτο.
— Άλλά δέν είξεύρω μέ βεβαιότητα ότι έκδίδουσι θα

νατικής αποφάσεις· άντείπεν ή Αγάπη.
— Τότε λοιπόν τί κάμνουν ; είς τί χρησιμεύουν οί δικασταί;
— Οί δικασταί λοιπόν χρησιμεύουν παντού είς τό νά κα

ταδικάζουν τούς ανθρώπους είς θάνατον ;
— Βεβαίως.

— Έγώ ένόμιζον ότι έργον τών δικαστών είναι ή απονο
μή τής δικαιοσύνης.

— Καί δύναται νά ύπάρξη, δικαιοσύνη άνευ τής έσχάτης 
ποινής ;

— Ούτω φρονείτε ;
— Ναί.
— Διατί ;

Λ. ι----- Γ-
·. τήν άνάλογον ποινήν, άνάγκη καί τά μέγιστα έγκλήματα νά 

τιμωρώνται μέ τήν μεγίστην.
— Δέν είξεύρω, κυρία, είπεν ή Αγάπη· δέν είμαι τόσον 

σοφή, ώστε νά λύσω τοιαύτα ζητήμα-α. Μοί φαίνεται ότι 
φλυαρούμεν άμφότεραι καί δέν είξεύρομεν τί συζητούμεν.

— Δέν άνεγνώσατε ποτέ τάς Νεαράς τών βασιλέων σας ; 
είπεν ή Βενετή μετ’ έλαφράς ειρωνείας.

— Δεν τάς άνέγνωσα, -άπήντησεν ή Αγάπη.
— Τότε εννοώ διατί έγείνατε μοναχή. Έγεννήθητε έκ κοι

λίας μητρός σας προωρισμένη δι’ αυτόν τόν βίον.
'II Αγάπη έσιώπησε καί ήρχισε νά διΛαρεστήται σπου- 

-δαίως. Δέν ήδύνατο νά παρακολουθήση, τήν ξένην είς τάς ά
σκοπους ταύτας, κατά τό φαινόμενον, στροφάς, και έμάντευεν 
αορίστως ότι έζήτει τι αύτη. Άλλά πού έσκόπει νά κατα- 
λήξη ; 'Η δύστηνος μοναχή συνέλαβεν αύθις αμαρτωλάς έλ- 
πίδας καί έβυθίσθη είς τήν συνήθη ένειροπόλησιν, είς ήν καθ’

I έκάστην πεισμόνως, καί ούτως είπεΐν, κατά κεφαλής ένέπι- 
η πτε. ΤΙ1το δέ αύτη ή μόνη αυτής τρυφή καί τό μέγιστον συ-

· γ',·'·*’ ·ν' ‘(«ννίΛυν ικεινον καρ
πόν τής γνώσεως, ού ό χυμός είχε μείνει εις τόν φαρυγγα 
αυτής.—δασις μαγευτική έν μεσω τής άπειρου και πνιγηράς 
^ρήουμ τής αίωνιότητος.

— Θά έγνωρίσετε βεβαίως, κυρία, πολλάς συναδέλφους εί 
τόν καιρόν σας, έξηκολούθησε νά λέγη. Διότι είς τό στάδιο 
τό όποιον εξελίξατε, δέν είχετε άλλας γνωριμίας είμή μονά 
χούς καί μοναχάς.

— "Οχι τόσον πολλάς, έψέλλισεν ή Αγάπη.
— Καί καθεμία έξ αυτών θά είχε βεβαίως τούς καϋμού

της, τούς πόνους της, δέν έχει ούτω ; Καθώς έχετε καί σεϊ 
τού; ίδικούς σας.

— Δέν είξεύρω, κυρία, τί θέλεις νά ειπνις.
— Έγνωρίσατε νέας καλογραίας, καθώς σείς ;
— Δέν ένθυμούμαι.
— Καί ποιος είξεύρει; νέας καί ώραίας ίσως. Φαντασθήτι

νεαράν τινα κόρην ή γυναίκα μελαγχροινήν ή ξανθήν, φιλό· 
κοσμον, φιλόδοξον, έρωτομανή.........ήτις άναγκάζεται, κατό
παραχώρησιν Θεού, νά φορέση -ό μοναχικόν σχήμα. Αί 
κυρία ;

Ή Αγάπη έσιώπα.

(ακολουθεί)

Μποέμ.
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ΜΕΓΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
το r

Εις τό επϊ τής όδοϋ Έρμοίΐ καί παρά τήν πλατείαν το$ Χυντάγματος

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
τούτο, διευθυνόμενον ύπό τού κ. Βαβιλ. ΊΙλιοπούλου οί προσερχόμενοι εύρί- 
σκουσιν εκλεκτότατα φαγητά ευρωπαϊκής καί ανατολικής μαγειρικής, παρασκευα
ζόμενα ύπό τού προσληφθέντος ώς συνεταίρου έν τώ έστιατορίω γνωστού ικανωτα- 
του μαγείρου Άναοταοίου I. Αημοπούλου.

Γ1ΕΡΙΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΤ9ΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ, ΚΛΘΛΡΙΟΤΠΣ ΑΚΡΑ

ΚΡΥΟ! ΚΡΥΟ!
Αΰτάς τάς λέξεις ούτε Oi τάς είπήτε, 

ούτε θά τάς αίσθανθήτβ, άν τρέζητε νά 
προμηθευθήτε είς τό ίμπορικόν

ΧΑΡΑΛΛΜΟΪΣ ΣΤΕΚΟϊ
Έχ της όδοίί Έρμοβ, άρ. βί,

ΦΑ3ΕΛΛΑΙ2 ΕΓΓΛΗΖΙΚΑΓΣ
χρωματισταϊς καί λευκαϊς, αί όποΐαι 
μεταβάλλουν τήν κλίνην είς αληθές θερ- 
μοκήπιον.

ΕΤΙ
•Η διεύθυνσίς τού εστιατορίου δέχεται καί παραγγελίας γευμάτων είτε έν τώ 

ξενοδοχείο, είτε έν οίκίαις.
ύποκάμιβα γαλλικά, τού τελευ
ταίου συρμού, καί τβιράπια εγγλέ

ζικα, όχι καλλίτερα.

Μετά μίαν έβδομάδα έκδίδοται τδ Λ

ΓΕΑΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ Π11ΕΡ0Α0ΓΙ0Ν
ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ*

(Χελίδες 140)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ : δώδεκα μήνες (ποιήματα).—ερωτικόν 
ΛΕΞΙΚΟΝ. — ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΤ. — ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ 
(ποίημα) ΑΙ ΔΤΟ ΑΙΘΟΤΣΑΙ (χαρτοπαίγνιο*) Ο ΜΑΡΔΟΧΑΙΟΣ (διή

γημα έμμετρον) ΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΛΟΥΤΡΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ— 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (ύπό Χουρή))— ΚΑΝΤΑΔΑ ΔΙΕΘΝΠΣ—ΚΑ- 
ΡΑΜΕΛΑΙΣ, ΤΡΕΛΛΑΙΣ, ΓΕΑΟΙΟΓΡΑΦΙΑΙ—ΑΓΓΕΛΙΑΙ.

ΤΙΜΗ : εν και μόνον άργυροΰν φράγκον, 

ήτοι δεκάραι ένδεκα.

θ', εν ταΐς έπαρχίαις έπιστάται μας παρακαλοΰνται νά μάς εί-

δοπο'.ήσουν εγκαίρως, ταχυδρομικός ή τηλεγραφικώς, 

τών αντιτύπων οσα θέλουν νά τούς άποστείλωαεν.
τον άριΟμδν

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΕΊ ΑΙΑ
ΠΑΙΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΓΑΣΙΑ

Πδρυθέν έν έτει 1879
Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΩΝ 

!! 7,200 αντίτυπα ]| 7,200

ΜΕΓΑΛΑ ΟΚΟΠΟΙΛ 
ΑΜΠΑΖΟΠΟΑΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΤΘΗΝ1Α

Λ,βυκοΟ οΓνου φιάλη λεπ. <50 
Μέλανος » » » <50
(Κτντριχά, Καταστήματα χαΐ υποκα
ταστήματα ir Άθήναις χαΐ Πίίρακϊ).

ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΜΠΟΙΚΙΟλ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

οδός Κολοκοτρώνη,

βρύση Mexa

ΠΩΛΟΤΝΤΑΙ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ

Ευρωπαϊκαϊ, μικραΐ μεγάλας φθηναί, 
άκριβαί. Καί τοποθετούνται μεθ’ όλων 
τών παραρτημάτων.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ,

Έλλάοι φρ. 2— Έξωτίρικω φρ. 2.
- . Τι

Πωλούνται καί τόμοι τών προηγουμένων ετών, εκαστοί 
άντί φρ. 3,£50, ταχυδρομικώς άντί 2,80.— Τό άν- 
τίτιμον δεκτόν και εϊς γραμματόσημον δεκάλεπτον, έως τρια- 
κοντάλεπτον πάσης έθνικότητος.

ΑΓΙΕΊΘΤΝΤΕΟΝ είς ’Αθήνας, Διεύθυνσιν Αιαπλάοεως 

των Ιϊαίοων, Π.Ιατΐΐα Συντάγματος, ύάος Βον.Ιής κ·^ 
Μουσών άριθ. 2.


