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ΒΟΥΛΗ
ΙΧαραβζευή — 17 Δεκεμβρίου.

Βζ συζήτησις τοΰ νομοσχεδίου περί είσπράξεως τών αμέ
σων καί εμμέσων φόρων καί λοιπών δικαιωμάτων επί τή 
βάσει τής νέας νομισματικής μεθόδου.

Ούτως έπισήμως άναγράφεται έν τή ημερήσια διατάζει 
τών είκοσι νομοσχεδίων, ήτις ήγειρε τήν θορυβώδη εκείνην 
Μρεοζήτησίϊ· τής 13 Δεκεμβρίου, καί λειτουργεί άκόμη άπό 
τή; ημέρας εκείνης, ένεκα τής συστηματικής άποχωρήσεως 
τής άντιπολιτεύσεως, χωρίς νά έζαντλήται, ώς γλυκόν πο
τηριού είς τό ερμάρι φιλαργύρου μάμμης, μεθ’ ό'λας τά; κα
ταναλωτικά; άποπείρας τών έγγόνων.

'Ομιλοΰσιν έπί τοΰ θέματος τέσσαρες, πέντε, πάντες έκ 
τών τάξεων τής άντιπολιτεύσεως, καί ή σιωπή τής δεξιάς 
πτέρυγο; προκαλεΐ περίεργον έπεισόδιον, περί ού κατωτέρω.

Δέν μνημονεύω έκείνων τά όποια είπεν ό κ. Δημητρακά- 
<'·ης, διά τόν άπλούστατον λόγον ότι ποτέ δέν ήδυνήθην νά 
ακούσω τά έπη του, συντελούντων πρός τούτο καί τοΰ βου- 
λευτηρίου, καί τοΰ ίδιου· τά λόγια του έξέρχονται άπό τό 
στόμα του δυσδιάκριτα, συγχεόμενα είς άναρθρόν τινα άν- 
τίχησιν, ώς — καί είναι φρικώδης ή παρομοίωσίς μου — ώς 
πλήθος συμπεπυκνωμένον, έν άπαραγράπτω παραζάλη έξερ- 
Ζ.όμενον άπό θεάτρου, είς τό όποιον ήναψε πυρκαϊά.

"Οσον δ’ άφορκ τόν κ. Πετιμεζίν, έκείνου καί ή φωνή 
«ιακρίνεται καί ό λόγος του ακούεται έν προσοχή ύπό τής 
Βουλής, τόν όποιον συνήθως χαρακτηρίζει πείρα καί σαφή- 
*εια παραστάσεως· ή λέξις δέν έξερχεται, εξακοντίζεται άπό 
του στόματός του, άπομεμονωμένη τών πρό αυτής καί μετ’ 

•αυτήν άόελφών της· τούτο δύναται νά παρασταθή μ.όνον έάν

γράφοντες τούς λόγους τού κ. ΙΙετιμεζά χωρίσωμεν έκάστην 
λέζιν δι’ άνω στιγμής άπό τής άλλης. Μέ τόν τρόπον δέ 
καθ’ όν κινεί άκαταπαύστως τήν δεξιάν χεΐρα, νομίζετε ό'τι 
δίδει λυσσώδεις τσιιιπιαΰ; είς κρέατα μυστηριώδη άόρατα 
είς ήμας· συγχρόνως όρθοΰται έπί τών ποδών του, ώς νά 
είναι έτοιμος νά πετάξη, καί πάλιν μετανοεί.

ΙΙΕΤΙΜΕΖΑΣ. Τά νομοσχέδιον είσήχθη όπως διαφύγη τήν 
προσοχήν τής Βουλής· στερείται δικαιολογητικής έκθέσεως 
διαφωτιζούσης τόν σκοπόν του, καί άναφερούσης τά είδη, είς 
α έπιβάλλεται φόρος δώδεκα τοΐς έκατόν. ‘Ρητή διάταξις 
τοΰ συντάγματος απαγορεύει τήν εισαγωγήν τοιούτων νομο
σχεδίων. Δέν δύναται ή Βουλή νά ψηφίση όλους αυτούς τούς 
φόρους διά μιας ψηφοφορίας.

‘Ο κ. Μεσσηνέζης ένδιέτριψεν ιδίως είς τά σπουδαία απο
τελέσματα τά όποια θά ©εοη έπί τών 
χιών ή ψήφισις τοΰ νομοσχεδίου.

Καί ό κ. Μαυρομιχάλης δίδει γενικήν χροιάν είς τήν συ- 
ζήτησιν δι’ οξείας καί έντονου άπαγγελίας, όμιλεΐ περί τοΰ 

προϋπολογισμού καί τών φόρων, οί όποιοι, κατ’ αυτόν, κα
κώς έτέθησαν, ενώ άΧλα μένουσιν αφορολόγητα, τά όποια 
πρέπει νά φορολογηθούν, συστήνων φόρων έπί τών ιδιαιτέ
ρων άλογων καί τών κυνών, ποιούμενος δριμεϊς τινας υπαινιγ
μούς, τούς όποιους καλά δέν άντιλαμβανόμεθα, καί μετ’ ε
πευφημιών άκουόμενος ύπό τής φίλης μερίδος. ‘Ο κ. Μαυρο
μιχάλης γενναίως καί εύχερώς χειρίζεται τόν λόγον έπί τή 
βάσει, εννοείται, τοΰ συστήματος τής οργής, καί τής άπειλη- 
τικής χειρονομίας· τόν βοηθεΐ πρός τούτο πείρα πολυετής έπί 
τών έδωλίων τής Βουλής, έφ’ ών έχει άποκτήσει καί τούς 
στρατιωτικούς βαθμούς του.

ιφιδοφόρο επαρ-

Έδώ προσδέχεται άλλην φάσιν ή συζήτησις, πρό ής καλά 
είναι νά άνατρέξωμεν είς τήν αρχήν τής συνεδριάσεως· κάτι
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θά εύρωμεν κι’ εκεί. Οδτω, μόλις έκάθησα εις τήν θέσιν μού, 
πρώτος ό Δημητρακάκης παραπονεΐται, διότι οί συμπολιτευ- 
όμενοι έρχονται, λέγουν .-ropwr, καί φεύγουν, διά νά έπανέλ- 
θουν εις τήν βραν τής ψηφοφορίας. Βλέπετε τήν φοράν αΰτήν 
κάτι ήόυνήθην νά άντιληφθώ. 'Ωσάν έλησμόνει ότι μόνον ο
νομαστικών καταλόγων τήν εκφώνησιν παρέχει ή άντιπολί- 
τευσις μεγαθύμως εις τήν Κυβέρνησιν μέ τάς αποχωρήσεις 
της, ουδέποτε δ’ ευκαιρίαν ψηφοφορίας.

Μετά τινα έπερώτησιν τοϋ έκ Τρικκάλων βουλευτοϋ Ταρ· 
πάζη, καθ’ ής άντετάχθη ό κ. Καραπάνος, καί ό κ. Δελη- 
γιώργης έπανειλημμένως, εκθέτων τούς αληθείς λόγους τούς 
προκαλοΰντας τάς άνακραυγάς τοϋ προλαλήσαντος, ό'τι κατε- 
πατήθησαν δήθεν τά δικαιώματα των χωρικών τοϋ χωρίου 
Ζάρκου, ό κ. Ζυγομαλάς ό απαραίτητος πλέον τύραννος τοϋ 
βήματος, ό Βενιαμίν τοϋ Δεληγιάννη, ό ευχερής αΰτοσχεδια- 
στής Jtrfpoi'rnar έ.τεω»·, ό νερόβραστος αυτός φιδές τής πο
λιτικής προσάγει αναφοράν, χιλιοστήν αυτήν, των οίνοπιολών 
τής πρωτευούσης, παραπονουμένων φυσικά διά τό νομοσχέ
διου έπί τών οίνων, τήν όποιαν ό κ. Ζέγγελης δέν θέλει ν’ 
άκούση, καί ό κ. Ζυγομαλάς επιμένει νά άναγνώση, βεβαίως 
διά νά αύτοθαυμάση τήν περί τό γράφειν τοιαύτας αναφο
ράς δεινότητά του. Παραπονεΐται ότι η συμπολίτευσις δεν 
αναγνωρίζει τήν ιδιότητά του ώς άντιπροσώπου τού έθνους, 
καί κατακρίνει τήν Κυβερνησιν, ώς άποφεύγουσαν νά άπαν- 
τήση εις έπερωτήσεις, καί προ πάντων ό υπουργός τής δι

καιοσύνης. Άνατρέχων δέ πρός άπόδειξιν εις τό παρελθόν, 
λέγει, δτι πέρυσι βουλευτής αξιότιμος έπηρώτησε τόν 'Ράλ- 
λην.— Δέν απαντώ, αποκρίνεται ό υπουργός.— Διατί ;— 
’Έτσι Θέ.Ιω ! "Υστερον κατρακυλά τόν λόγον επί τού περι- 
λαλήτου αγροτικού ζητήματος, λέγει έπ’ αυτού πολλά, δέν 
θέλει νά παύση, άρχονται αί διαμαρτυρήσεις τής δεξιάς πτέ- 
ρυγος καί ό θόρυβος, ό κ. ΙΙαρασκευάς, ό ένθυμ.ίζων μοι τούς 
εύδαίμονας χρόνους τής άναγνώσεως τοϋ 'Ροβινσόν, μέ φω
νήν Σπήλιου Άντωνοπούλου, έκρήγνυται ώς ροκέτα από τής 
Οέσεώς του, καί ό Κώστας Κουμουνδούρος έν σατυρική έμ- 
πνεύσει χειροκροτεί τήν έκρηξιν.

Άλλ’ ό κ. Φιλάρετος, επειδή αυτός είνε ό άζιότιμος βον- 
Λεντης, τόν όποιον άνέφερεν ό Ζυγομαλάς ώς ΰποστάντα τό 
έτσι Θέ.Ιω τοϋ υπουργού τής Δικαιοσύνης, διαμαρτύρεται δτι 
άν ήτο τούτο αληθές, θά έφερε πάραυτα τότε πρότασιν άπο 
δοκιμασίας κατά τοϋ υπουργού· άλλ’ είνε ψεύδος’ ποτέ δέν 

ελέχθη τοιοϋτό τι. Κατόπιν φρονεί δτι πρέπει νά εύρη χρό
νον ή βουλή διά νά συζητήση τό αγροτικόν ζήτημα, περί ού 
τόσα ανακριβή ελέχθησαν, διά νά εύκρινισθή ή αλήθεια. ’Έ
χουν δ’ ΰπ’ όψιν διακοπήν τινα τοϋ Κώστα Κουμουνδούρου, 
ανυπομονώ, λέγει, περ’· τοϋ αγροτικού ζητήματος, δχι δπως 
άνυπομονοϋσιν οί διακόπτοντές με . ..

Κώστας Κον/ιοννόοϋρος. Ο! μή δημοκρατικοί, καί φιλελεύ
θεροι, καί τυφλά όργανα !

Φι.Ιάρετος. Λυπούμαι διότι δέν συμφωνώ μέ τόν βουλευ
τήν Μεσσήνης, άλλά καί δέν τό επιθυμώ.

Ή σιωπή. — θύτου περιγράφομεν τό μέρος τούτο τής 
διηγήσεώς μας. — Μετά τόν ΑΙεσσηνεζην, τόν όποιον προ- 
λαβόντως άνεφέραμεν, δ κ. Μίλησις έγερθείς εκφράζει τήν 
απορίαν του διά τήν σιωπήν τών 'Υπουργών καί πάσης τής 
υπουργικής φάλαγγος κατά τήν παρούσαν συζήτησιν τήν 
σιωπήν αυτήν θεωρεί περιφρόνησιν, καί εναντίον τοϋ κανονι
σμού· ημείς, λέγει, δέν ήλθαμεν νά εκφωνήσωμεν λόγους, 
άλλά νά συζητήσωμεν. Άλλ’ ή σιωπή εξακολουθεί.

Λαμβάνει τόν λόγον ό κ. Μαυρομιχάλης, ώς ανωτέρω εί- 
παμεν, τελειώνει, άλλ’ ή σιωπή εξακολουθεί.

'Ο κ. Μεσσηνεζης προτείνει πριν τεθή εις ψηφοφορίαν τό 
νομοσχέδιου νά φέρη ή Κυβέρνησις κατάλογον πάντων τών 
ειδών, τών ΰποβαλλομένων εις αύξησιν φόρου. Άλλ’ή σιωπή 
εξακολουθεί.

Ζηνόπον.έος. — *Π πρότασις τοϋ κ. Μεσσηνέζη δεικνύει 
τό άνεπιστήμον (καί δύο άλλα επίθετα) τοϋ νομοσχεδίου. 
Δέν είναι ικανή ή Κυβέρνησις νά περιφρόνηση τήν Βουλήν 
ή σιωπή της δέν είναι περιφρόν/.σις, άλλά φνγοστρατια.

’Εδώ γελώσι, καί ό κ. Ζηνόπουλος αναγκάζεται νά διόρ

θωση : φυγομαχία.
Στεφάνιό ης.—Ί1 σιωπή δεικνύει φρόνησιν.

Πετρίτσης.—Ή σιωπή είναι αύταπόκρισις (!)
Ζηνύτζον.Ιτς.—Σιωπάτε ! σιωπάτε! ή σιωπή σας είναι ή 

καταδίκη σας. Αποκρούω μετ’ αποστροφής τό νομοσχέδιου.
Άλλ’ ή σιωπή εξακολουθεί.
Τέλος μετά τά παράπονα καί τού κ. Παπαμιχαλοπούλου, 

λύει τήν σιωπήν ό 'Υπουργός τών Οικονομικών, καί μετ’ αυ
τής καί τήν απορίαν μου διά τήν επιμονήν του. 'Ο κ. Καλ- 
λιγάς έχει φοβερό συνάχι· είναι κατακρυωμένος· καταβρα- 
χνιασμένος, καί μετά κόπου άπαντά, χωρίς όμως νά ΰποστή 
τήν επήρειαν τού κρυολογήματος καί τό πάντοτε άκμαΐον 
πνεύμά του, δι* ού χαιρετίζει δεξιά καί αριστερά τούς άνυπο- 
μονούντας περί τής σιωπής του, ίδια δέ τόν κ. Παπαμιχα- 

λόπουλον.

'Ο χώρος τού Λ/ψ Χάνεσαι δέν έπαρκεϊ διά νά εκταθώ 
πλειότερον. Κρίμα οτι άνθη τινάδέν έχώρεσαν εις τήν ανθο
δέσμην μου. Πώς έτελείωσαν, τό γνωρίζετε. Ή άντιπολί- 
τευσις αποχωρεί, ό Δραγούμης τήν απειλεί ότι καί χωρίς αυ
τής θά ήναι απαρτία. Άναγινώσκεται ό κατάλογος· ηναι πα- 
ρόντες 123* ίσα ίσα· ψηφίζεται ή άρχή, καί έν άρθοον α
ποχωρεί ό 'Ιερομνήμων, μόνος έκ τών Δεληγιαννικών, καί δια- 
λυθείσης τής άπαοτίας, διαλύεται καί ή συνεδριασις. Απέρ
χονται οί υπουργικοί, φέροντες εις τά χείλη των μετ’ οργής 
έν όνομα· ό Άρταβάνης ! «|·! αυτός ό Άρταβάνης ’. ... είναι 
ό βουλευτής Κεφαλληνίας Άρταβάνης, δστις φυγών πριν εκ 
τής συνεδριάσεως, έματαίωσε τήν απαρτίαν, η οποία θά ε- 

ξησφαλίζετο μετ’ αυτού.

Δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι ή βουλή έτέλεσε γυμνάσια σαλ
πιγκτών, καθ’ ά οί μέν Δεληγιαννικοί, καθ’ δ επικρατήσαν- 
τες εις τάς έπερωτήσεις, έπαιζον τό εωθινόν, οί Κουμουνδου- 

ρικοί τήν άττοχώρησιν, καί οί Τρικουπικοί τό σιωτιητηριον.

Κουτρούλης.

ΧΡΟΝΙΚΑ
"Οταν κανείς συναντάται τυχαίως — ορθότερου δυστυ- 

χαίως — μέ κανένα κηδευόμενον νεκρόν, καί ακούει του, 
μηκηθμούς τών ψαλτών μας, απορεί πώς εδώ δεν είσαγε*®) 
ό δι’ αυτοχειρίας θάνατος, οπότε ό νεκρός απολαμβάνει τού 

ευεργετήματος ττ,ς άνευ ψαλτών καί παππάόων κηόειας·

Μία από ταΐς άδυναμίαις τών Κυριών είναι τό ΚθΡ·

ιψοεμ.πορεχόν Μορ,φερράτου εις τήν απέναντι τής 
Καπνικαρέας γωνίαν τής Όόον Έρμου. Αυτάς τάς ημέρας 
γίνεται καί ή αδυναμία τών μικρών παιδιών, τών τρυφερών 
κορασίων, καί ένίοτε τών πτεροφυουσών δεσποινίδων. Τά υ

πόγειά του είναι μία μεγάλη Παιγνιο-’Έκθεσις. "Ολη ή Γερ
μανία καί οί ΙΙαρίσιοι είναι εκεί μέσα. Τί κούκλα.ς πού έχουν 
κατάγράμμά τόν διάβολο μέσα τους, διότι ένώ της γυρνάς, 
αύταί παίζουν όλαις ταΐς γαλ.λικαϊς όπερέταις. τί λύκοι, τί 
αρνιά, τί τόπια, τί φορηταί κουζίνα1., τί φορητά νοικοκυριά 
καί πόσα καί πόσα ! Καθ’ άμαξας πωλούνται τά παιγνίδια 
άπό τά υπόγεια καί θά κάμ.ετε καλά νά κάμετε εγκαίρως 
τάς προμήθειας σας, μήπως τά εΰρητε τήν παραμονήν τοϋ 
Μέου "Ετους κενά. ’Επάνω είναι η κοσμηματική δι’ ολην τήν 
μεσαίαν τάξιν, τά βελουδένια φισοϋ, τά φθηνά φορέματα 
Κυριών, τά άνθη, τά λεπτολογήματα, καί τά ψηλολογήμα- 
τα ! "Οσαι καί όσοι γνωρίζετε τόν κ. Μορφερράτον, παρα- 
καλέσατέ τον νά σάς δείξη τόν τενόρον πού έχει κρυμμένου 
εντός μιάς κασέλας !

• Οί νυκτακλέπται εινε καί ιερόσυλοι! Έζήτησαν προχθές 
τήν νύκτα νά έκβιάσωσι τύν ναόν τής Άγιας Σοφίας . . . τού 
Βουγά. Ευτυχώς έν τράγχ έν τή έκβιάσει τής θύρας έξήγειρε 
τόν έκεΐ που παραφυλάσσοντα κλητήρα, ό κλέπτης έσπευσε 
νά έναγκαύισθή, ώς οί αρχαίοι καταδιωκόμενοι, τόν βωμόν 

τού . .. ουρητηρίου, βρέ τί κάμνεις αυτού, έρωτά ό κλητήρ, 
δέν βλέπεις ; άπαντά ό κλέπτης, καί τί είσαι ; λέγει ό κλη

τήρ, υπάλληλος τής γαλλικής πρεσβείας !! αποκρίνεται ό 
παστρικός, στάσου νά ’βρώ τά διπλωματικά σου έγγραφα, 
τού λέγει ό κλητήρ, κ’ ευρίσκει αντί φακέλλων κλειδιά, λου- 
κετα, έργαλεΐα καί σού τόν κουβαλεί τόν κύριον εις τήν πρε
σβείαν . .. τοϋ κρατητηρίου.

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

άίοναόιχύν. Καθ’ ήν ώραν υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Παπ- 
παπάνου προεδρεύοντος, συνεδρίαζε τά πλημμελειοδικείου, 
ό δέ νεαρός προεδρεύων έξήσκει δλην αυτού τήν αυστη
ρότητα έπί τού συνωστιζομένου πλήθους άέργων ώς επί τό 
πολύ, καί άπητει τήν άραίωσιν αυτού, αίφνηδίως εισέρχε
ται τις νομίζετε ; ό πρίγκηψ Άθερινόπουλος μέ τήν λευκήν 
του γραβάταν καί μέ ολην τήν πριγκηπικήν του ηλιθιότητα.

— Βγάλτε τον έξω 1 τί θέλει αύτός έκεΐ, κλητήρ κλητήρ, 
έξω έξω ;όν αχρείου· βροχηδόν δλαι αύταί αί λέξεις έπέπε- 

σαν έπί τής πτωχής κεφαλής τοϋ Άθερινοπούλου· άλλ’ ού- 
πος μέ μοναδικήν απάθειαν καί μέ έν βλακώδες μειδίαυ.α 
δυνάμεως Devastation :

— Μή ζουλεύης, τοϋ λέγει, μή ζουλεύης ! ! !
Καί ενώ υπό τών κλητήρων έξεπέμπετο σβερκηδόν, άφινεν 

όπισθεν του τούς έκδικητικούς λόγους :
— Μή ζουλεύης, σού είπα, είσαι υπό τήν προστασίαν μου !..

ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ.
L Πριν ακόμη α: προσεγγίζονται λαμπροφανεΐς ήμέραι τών 

εορτών μα; -αρασύρωσιν έκεΐ όπου οί αθηναϊκοί περίπατοι 
Υρπφικιότερον καί θορυβωδέσγερον έκδηλούνται· πριν ακόμη, 

ίπσχιζοντες τάς οδούς —δ άνάμεθα νά ειπίυμεν καί ναούς—

τών δύο αδελφωμένων θεών Έρμου καί Αιόλου, συγκομίσω- 
μεν έντός τής μνήμης μας τά πλούτη καί τήν εύχροιαν καί 
τήν ποικιλίαν τών εμπορικών καταστημάτων, προβαλλόν- 

των ώς οίόν τε φιλαρεσκώτερον τάς βιτρίνας των,καί παρα- 
κολουθήσωμεν τάς αεικινήτους’, περιπατ/τοίας τών οδών έ- 
κείνων, αΐτινες ώς πεταλούδα·, βομβούσαι καί συμπυκνούμε- 
ναι περί τά έπέραστα εκείνα ά-Οη τού δένδρου τής ζωής, 
όπερ καλείται πολυτέλεια, παριστώσι συγχρόνως τήν διπλήν 
όψιν τών βδελλών διάτα θυλάκια τών συζύγων ή τών πα
τέρων, άτινα άνιλεώς έκμυζώσι, καί τών μελισσών διά τά 
θυλάκια τών έμπορων έν οίς, ώς έν κυψέλη, έναποθέτουσι 
χρυσοΰν μέλι- πριν ακόμη έν τη άγορά μας τά μαγικά Χρι
στούγεννα ΰποδηλούμενα εις μυρία γαργαλιστικά εδέσματα, 
μεγαλόπρεπά; καί άφθόνω; παρατεταγμένα, καταστήσωσι 
λιπόθυμους έξ ηδονής τού; στομάχους, άς ένδιατρίψωμεν 
καί πάλιν εις τά προσφιλή μας Κόριακά δειλινά’ ποτέ δέν 
παρήλθον εμπρός μου, χωρίς νά μού ψιθυρίσουν κάτι τι.

★ j 
* ¥

Μίαν άπό τάς τελευταίας Κυριακάς, ακριβώς έπί τής ο
δού τού Σταδίου, έσταμάτη,σα διά νά γίνιυ θεατής μακράς 
παρελάσεως αμαξών αί άμαξαι στρατιωτικώτατα άκολου- 
θούν ή μία τήν άλλην· ό κροταλισμός τών μαστίγιον τών 
αμαξηλατών, ό κρότος τών τροχών^.αύτός ακόμη ό εγει
ρόμενος κονιοοτάς, ή θέα τών έν ταΐς άμάξαις, ή πανηγυρι- 
κωτέρα καί μάλλον γοργώ: ούτως είπεΐν έκδηλουμένη ζωή, 
τών άμαξοδρομούντων ή υπεροχή απέναντι τών άλλων τα
πεινών πεζών τού λιθοστρώτου, έπιβάλλει έπί τών δια
βατών, οϊτινες σταμ.ατώντες καί στρέφοντες πρός τήν πα- 
ρέλασιν καί πολλάκις ρχθύμφ όφθαλμώ καταμετροΰν-ες τάς 
άμαξας, παρακολουθούσαν έως ού καί ή τελευταία εξαφανί
ζεται εις τήν καμπήν τής όδοϋ. Είνε γάμος. Έπί τής πρώ
της άμάξης φέρονται έκτεθειμένα τά στέφανα. Έν τη δευ- 
τέρα έναποτίθενται οί νεόνυμφοι- ό γαμβρός, εύρωστος ερ
γάτης ίσως, μέ όζώδεις χείρας καί μαύρην ενδυμ.ασίαν, ξυ
ρισμένος, μέ έστριμμένον τόν μύστακα, καί τόν πίλον λο- 
ξώς έπί τοϋ κροτάφου άποκλίνοντα· ή νύμφη, ευθυτενής ώς 
ή νυμφική λαμπάς της, καί ώς εκείνη πάλιν ανηλεώς έκ- 
λευκανθεΐσα ύπά τάς άφθονους Εαφάς τοϋ ψιμυθίου, διά τοϋ 
όποιου άνελαβον νά τήν καλλύνωσιν αί πρός τούτο περί 
αυτήν ταχθεΐσαι- άκολουθούσιν οί συμπέθεροι εντός είκοσι 
περίπου αμαξών πάσαι αί ήλικίαι άντιπροσωπεύονται με
ταξύ αυτών. Έκαστη άμαξα ενέχει ίδιάζοντα χρωματι
σμόν. Μία έξ αυτών φέρει ζεύγος πρεσβυτών φεσοφόρων 
ίσως είνε τά πεθερικά- ή γραία φαίνεται συναθροίσασα τά 
εναπομείναντα λείψανα τής πάλαι ποτέ φιλαρεσκείας διά 
νά τοποθετήση έπί τής κεφαλής της εΰπρεπέστερον τοϋ 
συνήθους τό σεβαστόν φέσι της· σκέπτομαι ότι δυνατόν νά 
ήνε ή πενθερά τής νύμφης, καί ορέγομαι νά εξακριβώσω έπί 
τού προσώπου της τά; τρικυμίας τά; όποιας έν τώ μέλλοντι 
ώρίσθη τυχόν νά ύποστη ή νεόνυμφος· άλλ’ ή άμαξα φεύ
γει ταχεία, πριν λειτουργήση ή φυσιογνωμική μου δεινό- 
της. Έν άλλη άμάξη συνωθεΐται ολόκληρος οικογένεια, συγ
κείμενη έκ στρογγυλού Κυρίου, τετραγώνου Κυρίας, ενός 
βρέφους, δύο θυγατέρων, δύο υιών, καί μιάς υπηρέτριας, 'ft 
έπομένη φέρει δύο δεσποινίδας, αΐτινες κάθηνται πρός τό 
μέρος τοϋ ηνιόχου· τό άρρεν,τό όποιον ένεκαθιδρύθη άπέναντι 
αυτών, έδιδάχθη ·ά τηρή έν παντί τήν άνδρικήν υπερο
χήν. Έν άλλη άμάξη οί οφθαλμοί μου προφθάνουσι νά συλ- 
λάβωσι τάς τοαΛέτας τριών νεανίδων* είνε όμοιομόρφω; έν- 
δεδυμέναι· φορέματα χρώματος μενεξέ, χεΐρες μετά προ
σοχής τηρούμεναι ούτω πως, όίστε νά μή χάνεται αθέατος
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ό κόσμος τών λευκών χειροκτίων των. Έπί τής κόμη: λευκά 
άνθη πορτοκαλιάς, άλλά καί ροδόχροι ταινιαι· τούς τράχη
λους των περιβάλλουσι χρυσαΐ άλύσεις, άλλά καί κυαναΐ 
κορδέλαι δι'ών έξαρτώνται στιλπνά μετάλλια, καί υπό τά 
μετάλλια καρφίτσαι άφ’ών προκύπτουσιν, ώς ήδυνήθην νά 
διακρίνω, φωτογραφικαί εικόνες· επί τών γονάτων έχουσιν 
έρριμμένα τρία κίτρινα σάλια, καί έπί τών προσώπων την ά- 
γαλλίασιν. Έκεϊ εποχείται παρέα χοόαρυτάόω)·, θορυβω- 
δώς άνακινουμένη έν τή άμάξη. Καί τέλος έν μέσφ τών τα
πεινών καπέλων τοΰ λαού είς υψηλός πίλος έγκαθιδρυμέ- 
νος μόνος αυτός έν τή «μάς,, ώς έπί θρόνου, διαφαίνεται 
μέσω της πομπής’ εΰγνωμονοΰσιν ίσως οί καλέσαντες διά 
τήν προστατευτικήν παρουσίαν του, άλλ’ίσως έκεΐνος πλει- 
ότερον, διότι τώ δίδεται αφορμή νά έξασκήση τά καθήκοντα 
τοΰ προστάτου. Αί άλλαι λεπτομέρεια: συγχέονται έν τή

» *
5Γ άρέσει τά θίχμ.χ τών γαμήλιων αυτών αμαξών, αί 

όποΐαι πιικίλλουσι τούς Κυριάκού; περιπάτους μας’ μ’ αρέ
σει, μεθ’ ολην τήν γελοιογραφικήν αυτών άποψιν, άφ’ ής 
άνωτέοω τάς έσημείωσα. Τάς συναντώ εις τόν δρόμ,ον μου 
έξαφνα, ένώ νωθρός καί άφηρημένο; βαδίζω, καί ό χειμών 
αρχίζει νά γίνεται έπαισθητός· και μοί παρίστανται αί δια- 
βαίνουσαι πλησίον μου άμαξαι έν γοργή καί ηχηρά πορεία 
ώς τόσα παροδικά πτηνά μέ κροτούσα: πτέρυγας πορευό- 
μενα νά πήξωσι τάς φωλεάς των εις χώραν όπου τά προσ- 
εκάλεσεν έαρ πανηγύρεως καί μέθης" είς τόν οίκον ένθα τε
λείται γάμος. Καί έν τή ώρα έκείνη τής δύσεως άποτελεϊ- 
ται μελαγχολική, άλλά γλυκεΐά τις άντίθεσις μεταξύ τή; 
φθινούσης ημέρας καί τής άνατελλούσης νέας ζωή; τών νεό
νυμφων. Τώρα ό πολιτισμός, είσχωρήσας καί έν Έλλάδι, 
έκδύει, όσονένεστί, άπό πάσης πανό'ήμου χροιά; καί τάς χα

ράς καί τάς θλίψεις του- τά πάντα τελεί σιδηροδρομικά);· 
σπεύδει νά ζήση, καί σπεύδει νά τελείωση όσω δύναται τα- 
χύτερον καί τού; γάμου; καί τάς κηδείας του* δέν παρα
τείνει, άλλά διαγράφει· άποκρύπτει άπό τά βλέμματα τών 
πολλών καί τάς άστραπάς τής χαρά; του, άφοΰ υπανδρεύ
ονται εί; τό σπήτι μίαν εσπέραν μέ μίαν ευχήν ενός ίερεως, 
καί άποκρύπτει άπό τά ώτα τών πολλών καί τά; κραυγάς 
τής λύπη; του, άφοΰ άπήτησεν έν ταΐ; κηδείαις νά καταρ- 
γήσωσιν αί καρδίαι τούς κοπετούς καί τά; οίμωγάς. Δέν εί
μαι έξ έκείνων τούς όποιους δύναται νά τέρψη ή ευθυμία 
Πλακιώτου πανηγυρίζοντος έν υψηλή κραιπάλη τούς γά
μου; του, ή τό άπαίσιον τραγούδι ειδεχθούς μυρολογήστρας 
πρό νεκρού’ άλλά νομίζω ότι ή παρέλασι; έκείνη τών αμα
ξών, τήν οποίαν τοσάκις συνήντησα, είνε εύχάριστον θέαμα. 
Έκεΐναι αί παρατεινόμεναι στιγμαί τής πανηγύρεως. έκείνη 
ή πάνδημο; έκδήλωσις τή; ευτυχίας είς τά όμματα τοΰ 
κόσμου, μέ κάμνουν νά ονειροπολώ γλυκύτατα πράγματα, 
τά όποια, χωρίς τοιούτων ευκαιριών, -ποτέ δέν θά έπήρχοντο 
είς τήν φαντασίαν μου, -περιπατούντο: άνά τάς οδούς τών 
’Αθηνών.

ΌνουλουλοΟ.

Η ΒΙΕΝΝΙΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΒΑΤΕΡ ΤΙ1Σ

ΑΣ EjSOXAl ΚΑΙ ΤΟ ΓΊΡΑΤΕΡ

Αί εζοχαί τή; Βιέννης είνε αί θαυμασιώτεραι· καθ’ όλον 
τό βόρειον, δυτικόν καί μεσημβρινόν μέρος τής πόλεως εκτεί

νεται σειρά βουνών, ήτις είναι απόσπασμα τών μεγάλων 
"Αλπεων. Είς τά βουνά ταύτα δέν κατοικούν Καπετανάτα

ούτε λύκοι, άλλ’ ολα διασχίζονται υπό αμαξιτών όδών καί 
ατραπών μέ ολα τά μέσα της ευκολίας, μή έπιτρέποντα τήν 
άποπλάνησιν. Είς τά ολίγον μακράν άπέχοντα τής πόλεως 
δάση μεταβαίνει τις διά σιδηροδρόμου· καί άκολούθως διά 
λεωφορείων μέχρι τής κορυφής τών βουνών. Είς τά πλησιέ- 
στερον κείμενα κατ’ εύθεΐαν διά λεωφορείων. Πλήθος έξοχι- 
κών οικιών υπάρχουσι κατά μήκος τών όδών ή διεσπαρμένων 
είς τά δάση'ξενοδοχεΐα έντός τών δασών, παντοπωλεία υπη

ρετούμενα υπό ωραίων κορασίων, λευκών ώς τό γάλα, καί πα- 
χειών ώς αί δαμάλει;, αΐτινες προσφέρουσι ολίγον όπισθεν 

τοΰ Γαλακτοπωλείου τόν πελώριον μαστόν των έν τή άναμη- 
ρυκαστική των εκείνη άπαθεία είς τόν γαλακτοπότην.

Περί τό εσπέρας μάλιστα, όταν ό ήλιος χάνεται όπισθεν 
τών ουρανίων "Αλπεων, αΐτινες παρατάσσονται είς τόν άχανή 
ορίζοντα, ή μία σειρά όπισθεν τής άλλ.ης μέχρι; έντελού; έ- 
ζαφανίσεως άπό τοΰ οφθαλμού υπό μορφήν νεφών πλέον συγ- 
χεομένων μετά τοΰ ουρανού, καί όταν άφ’ ετέρου στραφή τό 
βλέμμα πρός άνατολάς είς τήν άπέραντον ώς ωκεανός πε
διάδα, ήν διασχίζει ώς αργυρά έλικοειδή; γραμμή ό Δούνα- 

βις, καί όταν άρχίζη ή ιδιαζόντως έκείνη εΰαρέστω; όζουσα 
αύρα, ήν τό έσπέρα; άναδίδει ή γή, άμα σβύση τό φώς τού 
ήλιου καί ετοιμάζεται νά κατακλιθή είς τήν αίθέριον κλίνην 
της, καί δταν άναμιγνύωνται είς τήν εΰάρεστον δρόσον τής 
εσπέρας ό ήχος τών αγροτικών κωδώνων τών δαμάλεων καί 
οί μουσικώτατοι μυκηθμοί τών δαμαλίσκων καί όταν ροφας 
μίαν ώραίαν γαλακτοπώλιδα έντός ποτηριού υπό μορφήν 
γάλακτος, ώ ! τότε είναι άφευκτος πλέον ή κατακρήμνισίς 
σου εί; τήν άβυσσον τής ευδαιμονίας !

Καί όταν μετ’ ολίγον καιρόν μεταβή; είς ’Αθήνας, γαλα- 
τώδης άναγνώστριά μου, καί ίδη; τόν γαλατάν άπειλητικώς 
προχωρούντα πρός τά παράθυρά σου μέ τήν πάλαν είς τό 
στόμα, καί όταν ίδη; τάς μελαίνας πτυχά; τής φουστανέλ-

λας του παρατασσομένης ώς σειράν "Αλπεων ή μία όπισθεν 
τή; άλλης, καί όταν στρέψης τό βλέμμα σου πρός τάς ψείρας 

πτυχή σε πτυχή ra περπατούν χα'ι .Ιέρα χζωμ’ σε Λέρα, 
καί όταν είς τήν δρόσον τή; πρωίας άναμιγνύη τόν μου<η- 
κώτατον αίφνίδιον βρυχηθμόν «γάλα» «γάλα», ώ ! τότε εί
ναι άφευκτος ή επιληψία σου !

Τά; Κυριακά; ό λαό; μεταβαίνει διά νά άναπνεύση όξυ- 

γόνον, νά διασκέδαση, νά άντληση νέα; δυνάμεις είς τά θαυ
μάσια ταύτα βουνά, ών ή ποικιλία καί ή άνωμαλία είναι 
ατελεύτητος. Συγκινεΐταί τι; βλέπων τάς προσπάθειας καί 
τήν καλήν προαίρεσιν τών διοικούντων τόν τόπον πρός κοινήν 
ευπραγίαν καί αναψυχήν τής κοινωνίας, πρός τήν όποιαν ά- 
ποδεικνύουσι διά τών έργων τούτων τόν σεβασμόν καί τήν 
μέριμναν καί ούχί τήν σατραπικήν καί κτηνώδη περιφρόνησιν, 
ήν άρχοντες τόπων τινών δεικνύουσιν.

* *
*

'Π πλησιεστέρα καί μάλλον πρόχειρος έξοχή καί τόπος 

διασκεδάσεων είναι τό ΙΙράτερ, κείμενον αμέσως έξωθεν τής 
πόλεως πρό; άνατολάς, πρός τόν Δούναβιν.

Τό ΙΙράτερ είναι δάσος, τού όποιου αί διάμετροι καθ’όλα; 
τάς διευθύνσεις έχουν μήκος πλέον τής 11)2 ώρας έκάστη. 
Εις τινα μέρη είναι δάσος πυκνόν· είς άλλα ώς park ’Αγγλι
κόν ώς πρός τήν γενικήν οψιν τό φυσικόν υπερτερεί τού τε
χνητού· δέν ομοιάζει τόν κήπον τών ανακτόρων τών ’Αθηνών, j 
όστις έχει πολύ τό τεχνητόν καί είναι κατάλ.ληλος πρός πε
ρίπατον δι’ ένα δάσκαλον μελαγχολικόν ή δι’ εσωτερικούς 
μαθητάς τών λυκείων πορευομένου; στοιχηδόν μέ ένα παιόο- 
νόμον έπί κεφαλής ή καί διά βασιλείς, καί όπου δύναται νά 
τά τινάξη τις έκ τής πλ.ήξεως.

Αφού διέλθη τις τόν Δακτύλιον (Ring) καί Οαυμάση τό 
κάλλος αύτοΰ καί αίσθανθή ολην τήν εύχαρίστησιν βλέπων
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(Συνέχεια ιίε aptO. 391)

ΊΙ Καικιλία ήγέρθη, περιήλθε δίς ή τρις περί τήν κλίνην 
τη; μοναχής μέχρι τών τεσσάρων τοίχων καί τή: θύρας, καί 
άνακαθίσασα πάλιν έπί τού σκίμποδος εξήγαγεν έκ τού κόλ
που της χ άρτιον καί γραφίδα καί ήρχισε νά γράφη έπί τού 
γόνατο;.

— Τί γράφετε, κυρία ; τήν ήρώτησεν ή ’Αγάπη άνυπομο- 
νήσασα.

— Γράφω πρός τόν φίλον μ.ου, άπήντησεν ή Καικιλία.
— Καί τί τώ γράφετε ;
— Θά σας άναγνώσω τήν επιστολήν μου, όταν τήν τε

λειώσω. 'Γπομονή.
Καί έξηκολούθησεν έπ’ολίγον έτι νά -·οάοη.
— Θέλετε τώρα νά σάς άναγνώσω τί έγραψα : ήρώτησε 

τήν μοναχήν.

— Είμαι βεβαίως πολύ αδιάκριτο;, κυρία· άλλ? ώ; φαίνε
ται, έχουν περιέργειαν καί αί μοναχαί.

— Ακούσατε λοιπόν.
Καί άνέγνω τά εξής.

« ΦΐΛτατέ ιιοι χό/ιη,
Άνεκάλυψα σήμερον έν Πάτμω τήν αδελφήν Αγάπην, ήτι; 

ύπήρςε φίλη τής ζητουμένης παρ’ υμών. M? έπληροφόοησε δέ 
αύτη ότι ή φίλη της ζή ή άπέθανε, ή τό μέσον μεταξύ, άν 
ΰπάρχη, ότι δέν άφησε καμμίαν παραγγελίαν δι’ υμάς, καί 
δέν απαιτεί ούτε μνημόσυνα, κτλ. Τούτο είναι τό τελικόν ε
ξαγόμενον πασών τών ερευνών καί προσπαθειών μου.

"Ωστε τού λοιπού, φίλτατέ μοι κόμη, δύνασθε νά νυμφευ- 
Οήτε, άν δέν βαούνεσθε, κτλ.

Σάς «σπάζομαι ΊΙ φίλη σας

ΚΑΙΚΙΛΙΑ».

ΊΙ Αγάπη ήκουσεν άπλήστως τήν άνάγνωσιν τής επιστο
λής ταύτης.

— Πώς σάς φαίνεται : τή είπεν ή Καικιλία.
— 'Ωραία γράφετε, άπήντησεν ή μοναχή.
— Τό πιστεύω. Θέλετε νά προσθέσω τού: ασπασμούς σας 

πρό: τόν κόμητα ;
— Πρό; τί: δέν τόν γνωρίζω.
— Λέγω, μήπως θέλετε Τυχόν νά τόν γνωρίσητε ;

— Καί τί έχω έγώ, μοναχή, μέ τά πράγματα τού κόσμου ;
ΊΙ Καικιλία έκλεισε τήν επιστολήν καί τήν έθεσεν είς τόν

κόλπον της.
— Θά τήν στείλω έκτάκτως μέ τούς ανθρώπους μου, εί

πεν· έχω είς τόν λιμένα δύο πλοία, τά όποια μέ περιμένουν.
— Πλοία ίδικά σας ;
— Τής Βενετίας, άλλ" είναι υπό τά; διαταγάς μου. Μή

πως επιθυμείτε τυχόν νά κάμητε ταξείδιον; Δύναμαι νά σάς 
παραχωρήσω τό έν πλοΐον, τό ίδιον τό όποιον θά φέρη αυτήν 
τήν έπιστολήν.

Τήν φοράν ταύτην έσκίρτησεν ή καρδία τής νέας μονα
χής, καί άν καί ή Καικιλία παιγνιωδώς μάλλον έφαίνετο λέ- 
γουσα τάνωτέρω, έπεθύυ.ει διακαώς νά είπη rat. Άλλ’ η 
αιδώ; καί η αΐσθησις τού πρέποντος έπέσχον αυτήν, καί εί

πεν όχι.
ψεΰ, δ ν προεΐδεν οτι έπί πολλάς ημέρας καί νύκτας έ

μελλε νά καίηται καί νά αγωνία μετανοούσα πικρώς, διότι 
δέν έδέχθη τήν πρότασιν ταύτην τή; ξένης.

Έν τούτοι; ή Βενετή, ώς νά έπεθύμει νά καταλίπη βομ- 
βούσαν είς τήν κεφαλήν τής μοναχής τήν τελευταίαν φράσιν 
της, «δύναμαι νά σάς παραχωρήσω έν πλοΐον», άπεχαιρέτι- 
σεν άποτόμως τήν ’Αγάπην, καί νεύσασα πρός τόν σύζυγόν 
της νά τήν άκ,ολουθήση, έξήλθεν όπως άναχωρήση.

ΊΙ ’Αγάπη ήγέρθη καί ήλθε μέχρι τής θύρας.

— Μείνατε έδώ τήν νύκτα, έκραζε- πού θά υπάγετε ;

ΊΙ Βενετή άπεκρίθη δι’ άνανεύσεως καί διά κινήματος τής 
χειρός σημαίνοντος «θά υπάγωμεν μακράν, πολύ μακράν».

— Μείνατε, έπέμεινεν ή ’Αγάπη, αίσθανομένη συγχρόνως 
μετά τής ξένης άφιπταμένας τάς ελπίδας της.

Άλλ’ ή ξένη έμεινεν άκαμπτος καί άνεχώρησε μετά τού 
συζύγου της.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ρ.
Η ΣΤΝΑΝΤΗΣΙΣ.

Πρωίαν τινά έκ τίνος πλοιαρίου προσορμισθέντος είς Πάτ- 
μ,ον άπεβιβάζοντο δύο ξένοι, οίτινες έφαίνοντο ερχόμενοι μα
κρόθεν. Ό είς αυτών ήτο νεώτατος τήν ηλικίαν, ό δ’ έτερος 
έφαίνετο γηράσας προώρως.

— "Ηλθομεν τέλος. Μηνά, είπεν ούτος· μέ πόσην συγκί- 
νησιν πατώ τό χώμα τοΰτο !

— Καί μέ πόσην έλπίδα, κύριέ μου ! είπεν ό Μηνάς.

— Καί όμως έχω άσχημα προαισθήματα, φίλε μου. Μοί 
φαίνεται ότι τό χώμα τοΰτο είναι τάφος καί οΰδέν πλέον.

(άκολουθεΐ)

λΐηοέμ..
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τά εκατέρωθεν ωραίου σχήματος οικοδομήματα, φθάνει τέλος 
εις τάς έκβολάς του, αϊτινες χύνονται εις τήν δασώδη θά
λασσαν καλουμένην Πράτερ.

Τό ανθρώπινον ρεύμα εις τάς έκβολάς διαιρείται εις τρία 
ρεύματα- τό πρώτον ακολουθεί τήν ε’ς τό Αριστοκρατικόν 
λεγομένην Πράτερ (Aristpcratisches-Prater) άγουσαν είσο

δον. Τά δέ δύο άλλα τάς.Λ εις τό Σαλαμίνιον Prater δύο ει
σόδους (Vurst-Praler). νιΐΓβΙ=σαλάμι. Μία έκ Τυρόλου του 
Αυστριακού εταιρία πωλητων έχει τό αποκλειστικόν ποονό- 
μιον νά πωλή έκεϊ τό σαλάμι, τό όποιον έπίσης άποκαλοΰσι 
καί σαλαμίνι και σαλαμοΰτσι. ’Ονομάζεται δέ Vursl-Pratcr, 
διότι έκεϊ συχνάζει ό κάτω λαός, δστις, επειδή ή τροφή του 
σχεδόν άποκλειστικώς έκ σαλαμιού συνίσταται, ελαβεν ώς 
έπώνυμον τό όνομα τοΰ περίφημου τούτου μεζέ. Καί τωόντι 
δέν θά είναι τις υπερβολικός εάν εί-πή ότι τά στερεά συστα
τικά ενός Βιενναίου οργανισμού συνίστανται έκ σαλαμιού, τά 
δε υγρά εκ ζύθου.

* +
*

Εις τό ’Αριστοκρατικόν Πράτερ όλα είνε ψυχρά, ήσυχα, 
σοβαρά· έκεϊ θαυμάζεις τάν πλούτον ρέοντα ένώπιόν σου έν 
μορφή λαμπρών θυμοειδών ίππων, ωραίων αμαξών, πολυτε
λών των κυριών ενδυμάτων. Έκεϊ οργίζεσαι ό'ταν βλέπη,ς έν 
έρείπιον γυναικός,γραίαν τοσούτον ηλικιωμένων, ώστε περιμέ

νεις άκουσίως ή φέρουσα αυτήν πολυτελής άμαξα νά μετα
μορφωθώ ώς διά μαγείας εις πολυτελή νεκροφόρον άμαξαν. 
’Ενώ εσύ νέος ή νέα φέρεσαι έπί των αιωνίως των ιδίων κνη
μών σου· αλλά παρέρχεται ή οργή σου σκεπτομένου ότι προ- 
τιμώτερον είνε αί κνήμαι από μίαν άμαξαν. Έκεϊ καγχάζεις 
βλέπων έπΐ ενός cabriolet δύο πρόστυχους φυσιογνωμίας προ- 
διδούσας τήν δουλικήν των καταγωγήν καί τό επάγγελμά 
των. Είνε άφεύκτως όψίπλουτοι άνθρωποι κερδήσαντες ή 
μάλλον κλέψαντες έν τώ Χρηματιστηρίω* καγχάζεις διότι 
τούς σύρουν οί υπερήφανοι ίπποι, ενώ έπρεπε νά συμβαίνη τό 
εναντίον φυσικω τφ λόγω.

Ιδού άλλη άμαξα φέρουσα μίαν κοιλίαν Τραπεζίτου όπι
σθεν τής όποιας μία κεφαλή ώς δορυφόρος τής σφαιροειδούς 
κοιλίας μόλις φαίνεται. τΑαα ! εδώ δέν βαστάς πλέον ! τόν 
άποκεφαλίζεις διά τής φαντασίας σου, συλλαμβάνεις έκ τής 
κόμης τήν κεφαλήν άφίνων τήν κοιλίαν νά σύρεται υπό τού 
άρματος μέχρι τοΰ Δουνάβεως, ένθα θά λάβτ, τήν αυτήν τύ
χην μετά των άλλων σκουπιδίων, καί κάθεσαι εις εν θρανίον 
παραδιδόμενος εις κρανιολογικάς μελετάς κατά τό σύστημα 
τού Gall.

'Π κάτω σιαγών προέχει ΐσχυρώς καί είνε πλατεία· ιδού 
έν σημεϊον θηριωόίας· τό άκρον τής ρινός παχύ, χρώματος 
ερυθρού κυανίζοντας, παρειαί επίσης· άφεύκτως'καί τά δύο 
εινε τεκμήρια καταναλώσεως πολλών φιαλών καμπανίτου 
μετά κοκοτών. 'Οφθαλμοί μικροί ώς τής άλώπεκος καί χείλη 
λεπτά καί συνεσταλμένα ελαφρώς, αλάνθαστα σημεία έκφρά- 
σεως κακών ενστίκτων. "Λ ς άποτρέψω τό πρόσωπόν μου άπό 
τοΰ προσώπου του καί έξετάσωμεν τό κρανίον του. "Ω! ώ! ώί 
τι βλέπω ! η κορυφή τοΰ κρανίου εξέχει αρκετά’ σημεϊον 
κατά τόν Gall πλεονεξίας καί αρπαγής. "Ας ίδούμεν τά 
περί τόν κρόταφον μέρη. ”Ε ! ε ! έ !' αμφιβολία δέν υπάρ
χει· προεχουν ισχυρώς καί έπειτα άποστεοΰνται άποτόμως 
πρός τό μέτωπον- αλλά ακριβώς τό σχήμα τούτο ε>νε βέ
βαιον σημεϊον τής πονηριάς καί ραδιουργίας.

Καλπασμοί ίππων αποσπώσι τήν προσοχήν τοΰ κρανιο
λόγου άπό τάς μελέτας του ταύτας· τί βλέπει! τί νά* ιδή ! 

μίαν ώραίαν Βιενναίαν αμαζόνα, ξανθήν οι οφθαλμοί της ή-

στραψαν αίφνης εις τό σκότος τών σκέψεων τον τί μελωδι- 
καί ήσαν έκεϊναι αί κινήσεις τού σώματός της! τί ευστροφία 
καί έλαστικότη; μελών ! τί ποιήτρια έπί τού Πηγάσου ! τί 
ουρανία έκφρασ ς προσώπου ! Καί ό συνοδεύων όμως αυτήν 
ίππεύς της είνε σχεδόν αντάξιος πρός συνοδείαν της.

Τί άφατα, συγκεχυμένα καί υψηλά συναισθήματα διεγεί
ρει τό κάλλος ! τί είνε τό κάλλος ; άς ανοίξω τό λεξικόν μή
πως καί με λύση τήν άποίαν. Εϊδον. Λέγει : Κάλλος=ό,τι 
είνε ώραΐον, ίδε καί ώραιό^ης. Βλέπω! ώραιότης=ό,τι είνε 
κάλλος· ίδε καί κάλλος. ^Ουδέποτε οβ&ότερον ορισμόν εϊδον 

εις τό Λεξικόν!
Δευτέρα έρώτησι; (πρός τήν άναγνώστριαν). Είνε δυνατόν 

ποτέ ή γυνή νά αισθανθώ απέναντι εξαίσιας καλλο
νή; άνδρός τά μή έκφραζόμενα εκείνα, τά έκπλήτ- 
τοντα' τά εις έκστασιν φέροντα αισθήματα, απέναντι 
τών όπί-.ων υποχωρεί ή διάνοια, έξάγουσα τόν πϊλόν 
της καί ίμολογοϋσα ότι αδυνατεί νά γείνη διερμηνεύς 
αυτών; κ αί εάν τά αισθανθή, είνε όμοια εκείνων τά 
όποια ό . '.ήρ αισθάνεται απέναντι τής καλλονής μιας 
γυναικός;

Άπόκρισις. ΔΙά αφού δέν εκφράζονται τά τού άνδρός, πώς 
θά ξεύρω ποιου είδους είνε ; καί αφού δέν δύναμαι τά 
ι’δικά μου νά έκφράσω, πώς θά ξεύρζ,ς τί είδους είνε ;

"Εχει καλώς. Έ, τότε μεταβαίνω εις τό Σαλαμίνιον 
Πράτερ.

*

Παραμερίσατε ! όπίσω ! όπίσωύ έδώ διασκεδάζει ό βααι- 
λεύς λαός! ζωηρότης, γέλωτες, |μουσικαί,. σαλάμια, χοροί, 
ωραία κορίτσια, τυριά γραβιέρας, κίνησις, πίττες, .ειλικρίνεια, 
τί διαφόρων ειδών παιγνίδια ! τί Χολ.υμβήματα εντός ζύθου 1 
τί πνιξίματα ! τί σφυγξίματα ! τί καπνίσματα 1 τί ίλιγ
γο; !

Ό λαός κενοί όλα τά βάσανα τής έβδομάδος έκεϊ, καί κά- 
μνει προμήθειαν ευθυμίας διά μίαν εβδομάδα ! Άκουσίως έ- 

γεννήθη εις τόν νούν μου ή παραβολή τού ’Αριστοκρατικού 
Πράτερ μέ τό τού Σαλαμιού. Όλη εκείνη ή γαλήνη τοΰ 
πρώτου, θά είναι άφεύκτως γαλήνη μετά τρικυμίαν ή προάγ- 
γελος τρικυμίας, ήτις θά συμβή εις τάς μυστηριώδεις γω
νίας τών μεγάρων των. Ει’ς τό δεύτερον βλέπει τις όλων τήν 
αφελή χαράν καί τόν άθώον θόρυβον καθαρά είναι τά πιά
τα. Ποια άλλη μυστηριώδη; πραξις είναι δυνατόν νά συμβή 
εις την οικίαν τοΰ πτωχού εργάτου, παρά νά κρύψουν οί σύ
ζυγοι τό προσφιλές σαλάμι των εις κρύε ιόν τι μέρος, όπου 
νά μή τό ξεύρη ή κακή γάτα των ;

Έκάθησα εις έν ζυΟοπωλεΐον ·η ξενοδοχεϊον, όπερ έτυχε 
νά είναι Ουγγρικόν έθεώμην τάς έκατοστύας τών άνδρών καί 
γυναικών -καί παίδων καί γερόντων καθημένων παρά τάς 
τράπεζας, αλλά καθημένων διά νά πίνωσι· καί έπινον καί 
έπινον καί κατέπινον τά σαλάμια καί ολοκλήρους μυλόπε
τρας εκ τυρού. Ή μουσική έπαιζε ή μάλλον ώρύετο· άμυ- 
δράν ιδέαν περί τής μουσικής ταύτης δύνασαι νά σχηματίση 
ό μή άκούσας ποτέ τοιαύπην, εάν φαντασθή ένα λέοντα, ένα 
πάνθηρα, μίαν τίγριν, τρεις λ.ύκους καί δύο γάτας ωρυό
μενους ταύτοχρόνως· κατ’ αυτόν τόν τρόπον άποτελεϊται μία 
ουγγρική μουσική, άλλ’^γχώριος, εννοώ, μουσική, ούχί ευ

ρωπαϊκή. Εις τινας στροφάς ή μουσική αυτή είναι τωόντι 
μελαγχολικώς μελωδική, ύπομιμνήσκουσα τήν ’Ασιατικήν μέ
τούς παθητικούς εκείνους στόνους εκφράζοντας τό άτελεύ- 
τητον άχ I τοΰ έρωτοκτυπημένου καί μαστιχοδαρμένου ’Ο
θωμανού- πρός τούτοις δέ υπομιμνήσκει τήν ’Ασιατικήν κα
ταγωγήν τών Ούγγρων έχόντων πλήν τής μουσικής καί

πολλά όμοια ήθη καί λέξεις εις τήν γλώσσάν των. Έζήτησα 
νά δειπνήσω· παρουσιάσθησαν αμέσως τρεις φρακοφόροι ύ- 

πηρέται μέ 2ί ποτήρια ζύθου· γερμανικά ολίγα έγνώριζον, 
καί έν τούτοις έπέκειτο ό διά πνιξίματος θάνατός μου ! εν

νοείς μετά πόσης αγωνίας καί κωμικών σχημάτων, ώ προσ
φιλής έξάφροζύθου πεπλασμένη άναγνώστριά μου,κατώρθωσα 
νά τοΐς δώσω νά εννοήσουν ότι εί δυνατόν άπελθεϊν τά ποτή
ρια ταϋτα άπ’ εμού’ άλλ’ έπέπρωτο νά πέσω άπό τής Σκύλ- 
λης εις τήν Χάρυβδιν ! Όταν δέν γνωρίζφ τις τήν γλώσ
σαν ενός ξένου τόπου, έν ω εύρίσκεται, διατρέχει πολλούς 
κινδύνους· έπεθύμησα νά φάγω μίαν περιστεράν άφοΰ δέ έ- 
μελέτησα έπί πέντε λεπτά καθ’ εαυτόν έπαναλαμβάνων τήν 
οράσιν, ήν έμελλον νά εϊπω πρός τόν υπηρέτην, έβηξα καί 
έκάλεσα μετά στόμφου, καί τί είπα ; : kelloer! (γαρσόνι), 
φέρε μου, σέ παρακαλώ, μίαν μερίδα λγ,σσών ! Καί έπερίμε- 

να νά έκτελεσθφ αμέσως ή διαταγή μου.
’Αλλά τό γαρσόνι έμεινεν ακίνητον τό γαρσόνι μέ έθεώρει 

μέ έκπεπληγμένον βλέμμα καί μέ έν μειδίαμα ούχί άμιγές 

φόβου. Έκλονίσθη κάπως ή πεποίθησίς μου, ήν εΐχον, ότι 
ορθώς είπα τήν φράσιν μου εις τή'/j Γερμανικήν αλλά άφ’ 
ετέρου υπέθεσα ότι ίσως καί τό γφσόνι δέν ήκουσε καλώς· 
διό καί έπανέλαβον δυνατότερα καί αργότερα ; σέ λέγω νά 
μέ φέρφς μίαν μερίδα ληστών ! Άλκά, κύριε, μοί λέγει, έ
τοιμος' σχεδόν νά διαρραγή εις γέλωτας, δέν μαγειρεύομεν 
έδώ ληστάς. Άλλ’ έν τούτω τώ μετάξύ ευτυχώς, εις άλλος 
υπηρέτης έφερε κατά τύχην ει’ς ένα έκ τών παρακαθημένων 
τό φαγη.τόν τό όποιον έζήτουν καί εγώ.

(Σ.Σ. Τύ τΐ.Ιος τήι; θα.Ιε^ίίι; αυτής πρατίβογρα^ίας εις τύ 
πρόσεχες tpv.Lior].

----------------- -------------------------- ------------------

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
«Δει δή χρημάτων καί άνευ τούτων ούδέν έστί γενέσθαι.»
Είναι αί μόναι λέξεις αί όποϊαι άντηχοΰσιν αντί μετάλλου 

εις τήν πτωχήν μας αγοράν, καί μέ φέρουσιν εις τήν παρα- 
δοξωτάτην άνακάλυψιν, ότι ό Δημοσθένης ήτο άπλούστατα 
μεσίτης. Όπως δέ συνδυάσητε τήν ρητορικήν δεινότητα τοΰ 
αρχαίου έλ.ληνος μέ τό μεσιτικόν του επάγγελμα, λάβετε 
τήν περιέργειαν νά μεταβήτε ε’ς τό Χρηματιστήριον εδώ 

καί θά άναγνωρίσητε εις έκαστον μεσίτην καί ένα Δημο- 
σθένην !

'Η φωνή έκείνου .
'Π φωνή τούτων επίσης ριετα.ΙΛιχ^. Άμφότεραι δέ έδα- 

νείζοντο τόν ήχον των άπό τά μεταλλουργεία τοΰ Λαυρείου.
Όταν ενίοτε φιλοσοφώ έπί τοΰ χρήματος, δυσανασχετώ 

πολύ όις πρός τήν θέσιν αύτοΰ μεταξύ τοΰ καλού ή τοΰ 
κακού, τοΰ θεού ή τοΰ διαβόλου, τοΰ παραδείσου ή τής 
κολάσεως. διότι όλα τά φαινόμενα εις τόν κόσμον αυτόν, 
ώς γνωρίζετε, ύφίστανται τήν διπλήν αυτήν κατηγορίαν ! 
Πού λοιπόν κατατάσσετε σείς τό χρήμ« j

(Φωνή ομογενών).—Εις τά καλά, εις τά καλα !
(Φωνή ιθαγενών).—Εις τά κακά, εις τά'ψυχρά !
ΜΑφετε όμως καί εμέ όστις δεν είμαι ούτε τό έν ούτε τό 

άλλ.ο, νά έχω τήν ιδέαν μου περί τοΰ χρήματος καί να κατα
τάξω αύτό, τά πολλά Σ

Ήξεύρετε καί ό ^αρας 7.9.^'·,ς καί τά λοιπά κτίσματα 
έλκονται υπό τής μαγνητικής δυνάμεως τών μεγαλειτέρων. 
'Π αρχή αυτή δι’ έμέ δέν επιδέχεται εξαιρέσεις, και άν 
έπρόκειτο ή έξαίρεσις νά άποτελέσγ τήν προσωπικότητά

μου ! άλλά πώς άλλως; μήπως καί ή σφαΐρά μας αυτή 
όταν μίαν ημέραν κριθή ανεπαρκής δέν θά ύποκύψη εις τόν 
φυσικόν αυτόν νόμον ; καί όταν ό απέραντος αυτός όγκος 
έφελκυσθή πρός άλλον άκμαιότερον καί ίσχυρότερον πλανή

την, θέλετε οϊ μικροί κεφαλαιούχοι νά μην έμπέσωσιν εις 
τά χρηματοκιβώτια τών μεγάλων τραπεζιτών ;

Τό φαινόμενον τής άγοράςμας είναι έκ τών φυσικωτέρων 
καί καθημερινών εις όλα τά μέρη τοΰ κόσμου όπου τό χρή
μα τίθεται εις κυκλοφορίαν. Όταν δέ ακούω δυσανασχε- 

τοΰντας τινας έπί τή δολιότητι ταύτης ή εκείνης τής Τρα- 
πέζης, τούτου ή εκείνου τού Χρηματιστοΰ, δυσανασχετώ 
καί εγώ μέ τήν ελαφρότητά των, αφού δέν προσέχωσιν ολί
γον διά νά εύρωσι τό πραγματικόν αϊτιον6τής κακοδαιμονίας 
των, καί ούχί τά όργανα, δι’ ών τούτο λειτουργεί.

Τό χρήμα, κύριοί μου, τό χρήμα είναι ό άρχιδιάβολος 
όστις διά τοΰ σμήνους τών ομογενών του σάς έφερεν εις 
τήν θέσιν, εις τήν οποίαν καί άλλ,οτέ ποτέ ύπεπέσατε, καί 
πλε στάκις εις τό μέλλον έπιφυλάττεται νά σάς ρίψνι. Καί 
τί σηυ.αίνει, ότι οί προτεινοντες τό συνοικέσιον μεταξύ τών 
μεταλλουργείων Θεσσαλίας και Λαυρίου, έξ ού όψώθησαν αί 
λαυριακαί μετονα'ι τάς όποιας αυτοί έπώλησαν, άντί νά ύπο- 
γράψώσι τό γαμικόν συμβόλαιον, διαλύσαντες κατόπιν καί 
τούς αρραβώνας τοΰ κυρίου Λαυρίου καί τής δεσποινίδος 
Θεσσαλίας, καί ώφεληθέντες έκ τού κόΧτον, τούτου πολλάς 
χιλιάδας φράγκων ;

Τί σημαίνει τούτο παρακαλώ^;
Έρωτήσατε τήν αγοράν : θά σάς εϊπτ,—Τήν έπάθαμεν !..
Έρωτήσατε τούς μεγάλους επιχειρηματίας θά σάς εΐ- 

πωσι — Τήν έκάμαμεν 1 . .
Καί τί σημαίνει ακόμη οτι η μικρά έν τγ, άρχή έλλειψις 

χρήματος, ήνάγκασε πολλούς νά ενεχυριασωσι τους τίτλους 
των εις μεγάλους κεφαλαιούχους, οΐτινεςεπινλησαν αυτους ω- 
φεληθέντες ούτω διά τής εκ τού τόκου ’καί εκ τής εκπτω- 
σεως τής αξίας των, οί άλητήριοι κατ’ ούδέν υστερούντες 
τών ορεσιβίων κλεπτών οϊτινες άπεκδύουσι πρώτον καί είτα 

φονεύουσι τό θΰμά των ;
Καί τί σημαίνει ακόμη ή αδιάκοπος έκπτωσις τών χάρ

τινων τίτλων'τούς όποιους έν τοσούτω οί μεγάλοι χρηματι- 

σταί κρύπτουσιν εις τά σκοτεινά τών υπογείων έως ότου πα- 
χυνθώσιν, ώς οί κύριοί των,έν ώ οί μικροί κάτοχοι αναγκάζον
ται νά πωλώσιν αυτούς όλο.έν έκπίπτοντας, διότι έχουσιν 

ανάγκην νά διαθρέψωσι τήν οίκογένειάν των j
Καί τί σημαίνει ακόμη έάν μία τών Τραπεζών δεχθεϊσα 

ώς ενέχυρον λαυρειακάς μετοχάς ύπεσχέθη νά κρατήση αύτάς 
καίυ.ετά τήν παρέλευσιν τής ώρισμένης προθεσμίας, όταν δέ 
τό πλήρωμα τοΰ χρόνου έφθασεν, ή έν λόγω τράπεζα, παρά 

τήν υπόσρεσΐ»· της, έκάλεσε τούς ένεχυριαστάς όφειλέτας της 
καί έζήτησεν άπ’ αυτούς τά δάνειά της ;

Καί τί σημαϊνουσιν ακόμη αί φαινομενικά! αυταί υψώσεις 
καί έκπτώσεις τών λαυριακών μετοχών, ένφ πράγματι εις 
οΰδεμίαν σπουδαίαν αφορμήν δυνάμεθα ν’ άποδώσωμεν τό 

φαινόμενον τούτο ειμή εις τάς συμπαιγνίας καί τά προσχε
διάσματα τών μεγάλων κεφαλαιούχων ;

Καί φεύγει τοιουτοτρόπως τό χρήμ* τάς άδεςίους 
καί ασθενείς διά νά τό κρατήσωσι χεΐρας, έφελκυόμενον 
πρός τά μεγάλα κεφάλαια, καθώς τά μικρά ρυάκια πρός τούς 
μεγάλους ποταμούς, καί καταπινουσιν οί μεγάλοι κεφαλαιού
χοι τούς μικρούς, καθώς οί καρχαρίαι τούς άλλους ιχθύς, καί 
εξαφανίζονται καθ’ ημέραν άπό τήν αγοράν άνθρωποι, τούς 
όποιους διαδέχονται άλλοι, διά νά εςαφανισθώσι και οΰτοι 
μετά μικρόν, καί μένουσι πάντοτε οί ισχυροί καί διαιωνίζον-
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ται καί μεγεθύνονται όλονέν, διά νά έπικρατήση, καί εδώ ό 
Δαρβινισμός, καί ή άρχή τήν οποίαν έξ αρχής έθέσαμεν, δτι 
τά μικρά καί ασθενή άπορροφώνται υπό τών μεγάλων καί 
ισχυρών.

Πλήν συγγνώμην, ώ σκιά τοϋ Δημοσθένους καί τόσων άλ
λων μεσιτικών σκιών, διότι περί υμών κυρίως πρόκειται, έάν 
άπό τοϋ χρηματιστηρίου έξετράπη εις τά τής πατρίδος· 
τοϋτο ίσως προέρχεται έκ τής επικρατούσες άχρηματίας 
ήτις πάντα ελληνα μέ ολίγον αίμα εις τήν καρδίαν καί όλι- 

γώτερον χρήμα εις τό θυλάκιον μεταβάλλε. εις ένθερμον πα
τριώτην.

Τά αληθές είναι οτι έκ τής σημερινής κρίσεως εκατομμύ
ρια τινα φράγκων θά μεταπηδήσωσιν άπό τής αγοράς εις τά 
ταμεία ολβίων τινών ιδιωτών ώς αμοιβή τρόπον τινά τών 
ύβρεων τάς οποίας θά φιλοοωρήσωσιν αύτοΐς οί ύποστάντες 
τήν γενναίαν άφαίμαξιν.

"Εως πού νομίζετε άντηχοΰσιν αί φωναί τών μεσιτών όταν 
συνεδριάζωσι δημοσία έν τώ χρηματιστηρίω;

"Εως τήν πλατείαν τής Έθν. Τραπέζης όπου σταθμεύου- 

σιν οί άμαξηλάται. — Καί όταν ή μεσιτική φωνή υψοϋται εις 
τήν διαπασών, ώς ηχώ σχεδόν έκπνέει εις τά στόματα τών 
αμαξηλατών.

— "Εχω 100 λ.αύρια μέ τρίαααα... ωρύεται ό μεσίτης.
— Γιά μένα, σιγά σιγά κοροϊδεύει ό άμαξας.

— *Εχω μόνον άκτώ ώ ... ω... ποιος τά πέρνει.... φω
νάζει ό μεσίτης.

•— ’Εγώ ! ξηρά ακούεται ή φωνή τοϋ άμαξα.

Καί τοιουτοτρόπως αί άγοραπωλησίαι τοϋ άερος διά κυ-
μάνσεων μεταβαίνουν άπό τού στόματος τών μεσιτών εις τά 
στόματα τών άμαξάδων.

Ό Άγαθόπουλος έμπλεξε πάλιν εις τά Χρηματιστικά.
— Πώς εύρίσκονται σήμερον τά Λαύριά ; ήρώτα προ

χθές ένα μεσίτην.
— Σ’ τά 83 ....
— Καλά βρέ αδελφέ, καί ακόμη δέν μπήκαμε ς’ τά 83, 

καλά, καλά !

Μάγκας

ΧΑΒΙΑΡΙ ΓΕΛΒΑΣ
εφΟαοε χθες περέφημ,ον εις τό

NEON KLA-TJkSTtrMIA.

ΚΩΝΣΤΛΝΤΙΝΟΠΟΥΑΟΪ & Σ“
'Οδός Σταδίου, πΛησίον τοϋ αρτοπωλείου τή(, νίνλής κ. Σίκ.

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑΣ

Ε k II Ε I Ρ A I Ω Σ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 π. μ. Διά Καλαμάκιον καί έκ Νέας Κορίνθου δι’ ’Ιτέαν, Γαλα- 

ξείδιον, Αιγιον, Ναύπακτον καί Πάτρας.
ΚΤΡΙΑΚΗ 8 μ. μ. Διά Λαύριον, Άλιβέριον, Χαλκίδα, Λίμνην, Άταλάντην, 

(Αιδηψόν κατά τό θέρος), Στυλίδα, Ώρεοΰς Μιζέλην, ’Αλμυρόν καί Βώλον.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 μ. μ. Διά Σύρον, Πάρον, Νάξον, "Ιον, ’Αμοργόν καί Θήραν.
ΤΡΙΤΗ 6 1)2 π. μ. ΔιΆϊγιναν, Πόρον, "Υδραν, Σπέτσας, Χέλιον, "Αστροςκαί 

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

κατά δεκατετραήμερον διά Γαύριον "Ανδρου, Κάρυστον, Κύμην καί Σκύρον.
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 π. μ. Διά Καλαμάκιον καί έκ Νέας Κορίνθου, έν μέν άτμόπλοιον 

κατ’ εύθείαν 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 Πελοποννήσου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 μ. μ. Διά Χαλκίδα, Βώλον, Σκιάθον καί Σκόπελον.
ΠΕΜΠΤΗ 7 π. μ. Διά "ϊδραν, Σπέτσας καί Ναύπλιον.

» 7 μ. μ. Διά Σύρον, Σέριφον, Σίφνον καί Μήλον.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 π. μ. Διά Καλαμάκιον καί έκ Νέας Κορίνθου κατ’ εύθείαν διά 

Πάτρας, Ζάκυνθον, Κεφαλληνίαν, Παξοΰς καί Κέρκυραν έκ ΓΙατρών δέ έτερον άτμό- 
πλοιον τήν πρωίαν έκαστου Σαββάτου διά Μεσολόγγιον, ’Αστακόν. Μύτικα, Ζα- 
βέρδα, ’Αλέξανδρον, ’Ιθάκην, Πρέβεζαν, Σαλαώραν, Βόνιτσαν, Μενίδιον καί Καρ- 
βασαράν.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 π. μ. Δι’ Αίγιναν, Πόρον, "Υδραν, Σπέτσας, Χέλιον, Ναύπλιον, 
Λεωνίδιον, Κυπαρίσι, Μονεμβασίαν, Κύθηρα, Γύθειον, Λιμένι, Καλάμας καί λοιπά 
μέρη τής άνόδου τής γραμμής Πελοποννήσου.

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

ΠΑΛΛΗ ΚΛΙ ΚΟΤΖΙΑ
Έπί της όδοϋ Έρμ,οΰ, μεταζϋ 

των εμπορικών Γαδα.Ια καί Κοκορο- 
πονλον.

"Ολα τά είδη γραφικής ύλης.— Ε
πισκεπτήρια χαλκογραφημένα καί 
άλλα τής στιγμής.—Χφραγέδες και 
έπικεφαλίδες, χρωμολ.ιθογραφημένας καί 
μή. — Μόνη αποθήκη τών εμπορικών 

Κατάστιχων τού Διεθνούς φήμης Κα
ταστήματος τού EBLKK καί CRISHE τοϋ 
Άνυβέρου. — Ή Μόνη αποθήκη τοϋ πε- 

ριφήμου σιγαροχάρτου ΖίΟΙΙ. 
Πρός δέ
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