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Γ,.ΝιΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΓΡΑΐΗ.ΖΑ 
ΤΗΣ ΑΑΑΔΟ

Γνωστοποιείται ότι κατ’άπόστασιν τής Γενικής τών με
τόχων Συνελεύσεως, ληφθεΐσαν έν τή δευτέρι* αύτής συνεδριά
σει τής 19 Μαρτίου έ. έ. ό Γενικός τής Τραπέζης ’Ισολογι
σμός, αντί τή^όΐ Δεκεμ.βρίου φθίνοντας, δημοσιευθήσεται 
εντός τοΰ πρώτου δεκαπενθημέρου τοΰ προσεχούς μηνάς ’Ια
νουάριου, όπως συμπεριληφθή καί τό αποτέλεσμα τών εργα
σιών τοΰ έν ΙΙαρισίοις Πρακτορείου.

Έν Άθήναις, τη 29 Δεκεμβρίου 188:’.

(’/'.'κ τοΰ Γραγεΐόν τής ΤραπέΓ.ης)

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΡΑΣ ΙΑΚΩΒΑΤΟΣ
*11 εκλεκτικότης τοΰ θανάτου κατήντησεν επίφοβος. Τή 

αύτη ήμερα καθ’ήν έφονεύετο ΰπό τών ’^ι-ρών ό Γαμ
βέττας, άπέθνησκεν έν Κεφαλληνία ό Ίακοοδάτος. Τί έ
τος αύτό τό 1 8ν2 ! Ή νεκρολογία του είναι σπη-δα^τέρα 

τής ζωολογία; -συ. Κατ’ αύτό άπεθανεν ό Γαρεβάλδ^ς· 
κατ’ αύτό ό Λάρβεν* κατ’ αύτό ό Λ,ονγκφέλω- κατ’ 
αύτό ό ’Έμ.ερσων* κατ’ αύτό ό Λεου'ε Μτιλάν· κατ’ 
«ύτό ο Γ«ί*δέττας· κατ’ αύτό ό Ίακωβάτος- κατ’ 
αύτό ό Τρόλλοτϊ. *11 βιολογία, ό κοινωνισμός. ή ποίη- 
αις, τό μυθι ττόρημα, ή έπανάστασις, ή ρητορική, ελαβον άνά 
μιαν πληγήν ΰπό τοΰ φοβερωτέρου όλων τΰν τραμπούκων 
θανάτου. Κτυπα .... ζητών πάντοτε τόν καλλίτερου. Έχει 

σρεζεις χρυσσαλίδος· δέν τοΰ αρέσει ή χλόη· καταδιώκει τά 
£νθη. Δέν είναι εχθρός τής ζωής. Ό,τι μισεί, είναι τό πνεύμα

έν τή ζωή. Καί ένώ αφίνει έκατοντούτεις κοινούς γέροντας νά 
σύρωσι τά μόλις συγκρατούμενα κόκκαλά των, εκλέγει τήν 
νεότητα, ανθολογεί τό κάλλος, προσβάλλει δι’ αοράτου βολής 
τόν σταδιοδρόμον έν τώ μέσω τού δρόμου του. "Ολα τυφλά 
έν τώ κόσμω* μόνος ό θάνατος είναι οξυδερκέστατος !

★
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Δέν αναλογεί ό θάνατος τού Ίακωβάτου έν Έλλάδι πρός 
τόν θάνατον τού Γαμ.βέττα έν Γαλλία. Ήτο καί αυτός δυ
νατός ρήτωρ, άλλ’ ό Έλλην Γαμβέττας ήτο άλλος· αύτόν 
πρό πολλού έσημάδευοεν ό θάνατος, και μάς τόν πήρε πριν 
τουλάχιστον τόν έννοήσωμ,εν διότι τόν Δεληγεώργην μόλις 
τόν ησθάνθημεν. αλλά δέν τόν είχομεν εννοήσει, ούτε ζώντα, 
άλλ’ ούτε μετά θάνατον άκόμη. Ό Ίακωβάτος όμως ύπο μίαν 

έποψιν ήτο ανώτερος τού Γαμβέττα. Τί είναι ή μεγαλοφυΐα ; 
Είς ορισμός ήδόνατο νά είναι καί οΰτος: τό ιδιόρρυθμον έν 
τή άληθεία. Ίοιούτον άκρον άωτον ιδιορρυθμίας ήτο ό πρό 
οκταημέρου ώς άρχαΐος αναχωρητής χριστιανός ταφείς πρώην 
Βουλευτής Πάλλης. *Οχι ή ιδιορρυθμία τού ματαιοδόζου? 
άλλ’ ή ιδιορρυθμία τού μεγαλοφυούς. Να βλέπωσι τούτον τόν 
χάρτην λευκόν δύο εκατομμύρια κεφαλών καί είς καί μόνος 
νά τόν βλέπη, μ.αύρον. Καί νά είναι ό ένας έν τή άληθεία. 
Ό ένας τότε θεωρείται παράφρων ΰπό τών πολλών· καί δι
καίως" μόνη ή ιστορία μίαν ημέραν τόν άποκαλε* ηρώα 
τού πνεύματος. Τοιοΰτος παράφρων ήτο ό Ίακωβάτος καί 
τοιοϋτος ήρως θ’ άναγραφή ποτέ έν τή ιστορία.

*
V Μ

Ένθυμούμεθα. ΤΙΙτο αθηναϊκός ’Οκτώβριος· δηλ. Μάιος. 
ΊΙ ημέρα έκολύμβα έντός τοΰ κυανού καί τοΰ χρυσίου. ΤΙΙτο 
γνωστόν ότι τήν ημέραν εκείνην ήρχοντο οί αδελφοί Ίακω- 
βάτοι. Άφ’ής έν μέσω μιάς συζητήσεως έρρίςθη ΰπό τοΰ 
κ. Κουμουνδούρου τό Διάταγμα τής διαλύσεως τής Βουλής
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τοΰ 1879 καί διαταχθεισών νέων Βουλευτικών ’Εκλογών ή 
έπαρχία Πάλλης τής Κεφαλληνίας έξελέξατο βουλευτάς τού; 
τρεις άδελφούς Ίακωβάτους, ή φήμη των έπλήρωσε τάς Α
θήνας, καί πάντες εις τούς περιπάτους, εις τά γραφεία, είς 
τάς πλατείας, είς τά καφενεία, είς τά σαλόνια τά πολιτικά 
προκειμένου περί τών νέων βουλευτών, περί τού ενός τρισυ
πόστατου Γεωργαντάρα Ίακωβάτου ώμίλουν- οί γνωρίσαν- 
τες αυτόν έν τή’Εθνοσυνελεύσει ή κατά τό 1868 επί Βούλ
γαρη διηγούντο τά περιεργότερα ανέκδοτα περί τού βίου καί 
•ίης πολιτείας αυτού, καί οί μή γνωρίσαντες ηκι-υον μέ α
νοικτόν στόμα καί ήρώτων πλέον άπληστως τις είναι, πώς 
είναι, άν είναι γέρων, πώς όμιλεΐ, πώς τρώγει, διατί δέν 
έγινε πρωθυπουργός ακόμη, κτλ. ’Εάν επρόκειτο περί τίνος 
τέρατος, τοσοϋτος λόγος καί μετά τόσης απληστίας βεβαίως 
δεν Οά έγίνετο.

Μεταξύ τών καταβάντων 'την ημέραν εκείνην είς Πειραιά 
διά νά ίδωμεν τούς Ίακωβάτους επί τού ά τμοπλοίου ακόμη 
είμεθα καί ημείς. Άπό μεσημβρίας περιεφερόμεθα αργοί είς 
τοΰ Τσελεπη, διοργανίζοντες ενίοτε καί τινας έκδρομάς μέ
χρι Καλλιθέας, οτε έπειθόμεθα ό'τι τό άτμόπλουν ακόμη Οά βραδύνη. Ό Τσελέπης ήτο πλήρης κινησεως τή ημέρα εκεί
νη. Ή κίνησις έσχηματίζετο υπό δύο κυρίως ρευμάτων: υπό 
Ζακυνθίων καταβάντων είς υποδοχήν πού Λομβαρδού, διά 
τού αυτού άτμοπλοίου ερχομένου καί υπό Κεφαλλήνων, άμα 
δέ καί πολλών Αθηναίων, καταβάντων είς θέαν τών Ία- 
κωβάτων. Περί τάς 4 μ. μ. τό πλήθος εκείνο είσηλθεν είς 
λέμβους πλήρεις νεολαίας. Είμεθα δύο λεμβοστοιχίαι, αί 
τού Λομβαρδού, αί τών Ίακωβάτων. Κάί άπό τών δύο λεμ- 
βοστοιχιών έξήρχετο άσμα φαιδρόν ζακυνθινής ζαχτάδος- 
ή μουσική άνεκρούετο είς τά πολεμικά- τά εσπερινά προσ
τάγματα άνεβοκατέβαινον επί τών κεραιών, δτε επί τέλους 
μέ τήν δύσιν τού ήλιου έφάνη τό άτμόπλοιον τό έκυκλώσα- 
μεν δλαι αί λέμβοι καί τό άνερριχήθημεν ώς νά έτελούμεν 
έρρυθμα γυμνάσια. Εύρομεν τό τρισυπόστατου τέρας επί τού 
καταστρώματος. Ένθυμ.ούμεθα ακόμη τήν εικόνα τών τριών. 
Χωρίς νά μάς εϊπωσι τίς είναι ό Γεωργαντάρας, τόν άνεγνω- 
ρίσαμεν έκ τού βλέμματος, τού μειδιάματος, τού παραστή
ματος, τής επιβολής- ό X ιχοΑττάχης έκρύπτετο υπό διπλά 
καί τριπλά ταμπάρα. καί τόν υψηλότερου υψηλόν πΐλόν του- 
ό ΧαραΛαρπά,χης διετήρει τήν γλυκεΐαν φυσιογνωμίαν τού 
ιατροφιλοσόφου- καί τού Τ’εωρχαχτάμα άντήστραπτεν ή ρω
μαϊκή κεφαλή, τό έξυρισμένον πρόσωπον, οί φωτεινότατοι 
μαύροι οφθαλοιοί καί τό σαρκαστικόν επί τών χειλέων του 
γραφόμενου μειδίαμα. Έφαίνετο αληθινή εϊκών σατυρι
κής μεγαλοφυΐας. Τόν συνελάβομεν έπ’ αύτοφώρω έξασκοϋν- 
τα μίαν τών πνευματικών αδυναμιών του- ήτοι έλογόπαιζε. 
Τά πήραν τά ροΰχά σας; τόν ήρώτα είς φίλος των.— Τά έ- 
ροβόλησεν ό 'Ροβολόπουλος, άπήντησεν ό Διευθυντής τού Ξλ- 

ΓσδογεΖοί’ τής χίίγύπτον, δπου τό πρώτον κατώκησαν οί 
τρεις.

★¥ *

Οί Ίακωβάτοι είς τάς Αθήνας ! Ούτε ό βασιλεύς Γεώρ
γιος δταν πρωτοήλθε ήξιώθη τόσων τιμών καί τόσης δημο
τικότητας δσης εκείνοι. Πού έτόλμων νά φανώσιν είς δημό
σιον μέρος χωρίς νά τούς δακτυλοδεικτούσιν δλοι : νάτοι, 
νάτοι οί Γιακωβάτοι ! χωρίς νά μήν τούς παρακολουθώ έ- 
ξόπισθεν κόσμος πολύς. 'Ημείς αυτοί κατεδιώκωμεν έν ταΐς 

όδοίς :ούς Ίακωβάτους, ώς μωρά παιδία ή ι/άγχες, άν καί 

εϊχομεν τούς έπισκεφθή καί συνομιλήσει μετ’ αυτών καί κο- 
ρεσει τήν ποώτην μας περιέργειαν. Γνωστοί καί άγνωστοι

άπεκαλύπτοντο πρό αυτών ϊνα άζιωθώσι τού χαιρετισμού 
των. Πού έτρωγον, πού έπινον τόν καφέν των, πού τήν σο
κολάταν, έγίνετο αμέσως γνωστόν καί συνωθεΐτο κόσμος πε
ριέργων, περιεογαζόμενος τούς τρεις. ΙΙαρετηρεϊτο ακόμη καί 
τά πώς έπινον καί τό πώς έτρωγον καί τό τί έλεγον ανα
μεταξύ των. Ξενοδοχεία ή καφενεία ήδύναντο νά κάμουν τήν 
τύχη# των με τούς Ίακωβάτους.

Καί όταν ό Γεωργαντάρας άνέβη τό βήμα νά όμ.ιλήση κατά 
τής εκλογής τού Λραγούμη ώς μή εγκατεστημένου άπό δε
καετίας έν τή έπαρχία Μεγαρίδος, τί χαλασμός κόσμου ήτο 
εκείνος, τί συμπύκνωσις, τί συναθροισμός, τί προσήλωσις δπως 
μή χαθή καί ή έλαχίστη λέξις έκ τής άγυρεύσεώς του. 'Η 
βουλή δλη, δεξιά πτέρυξ καί άριστερά πτέριξ, συμπολίτευσις 
καί άντιπολίτευσις, περιέπιπτον άπό ενθουσιασμού είς οργήν, 
άπό οργής είς ίλαρότητα, άπό ίλαρότητος είς θαυμασμόν, 
άπό θαυμασμού είς έκπληξιν. Ποιος ήτον αυτός ό γόης δι’ 
8ν διερρήγνυντο άπό τό πλήθος τά θεωρεία καί δέν έλειπεν 
είς βουλευτής έκ τής αιθούσης τών συνεδριάσεων; Είς ούδεν 
άνήκει φατρίαν.δέν έσυρεν δπισθέν του ούτε ψήφου: ούτε οπα
δούς, δέν έφιλοδόξει τήν πρωθυπουργίαν, δέν ήγωνιζετο διά 
νά σχηματίση κόμμα- ήτο αυτός καί ή κεφαλή του, αυτός 
καί ό λόγος του, αυτός καί αί δύο άλλαι υποστάσεις του, 
οί αδελφοί του. Είχε καν ευγλωττίαν παρασύρουσαν, ώς ήτο 
ή τού Λεληγεώργη, ή τού Καστελάρ, ή τού Γαμβέττα ; Όχι. 
’Ητο τό παραδοξολόγον του πνεύμα.ώς κοινή έκράτει πεποί- 
θησις, ήλιθία πολύ καθ’ ημάς ; Ούτε, ούτε ! Ήτο ή πρωτο
τυπία τών ιδεών του, διότι αί παραδοξολογία', του δυνατόν 
νά ήσαν μία, δύο, τρεις έν /έκαστη άγορεύσει του- άλλ’ ή ά- 

γόρευσίς του δλη συνεκράτει αιχμάλωτον τό άκροατήριόν του, 
αιχμάλωτον έκ θαυμασμού, καί μόλις έκεΐνοι, οΰς έκαυτηρία- 
ζεν, έσπάραττον, ύβριζον, έλύσσων !

Όταν περί εκλογή; Λραγούμηεπολέμει τό σύστημα καθ’8 
αί Άθήναι νά δίδωσι βουλευτάς είς τάς επαρχίας, δεν ήσαν 
μεγάλοι έκεΐνοι οί λόγοι του, οΰς μετά πεποιθήσεως Καίσα- 
ρος ή Χριστού, έξέφερεν άπό τού βήματος ; κΉ 'Ελλάς, έ- 
λεγεν, είναι σώμα υδροκέφαλον τά άκρα της έγιναν ατρο
φικά- τίνα βοήθειαν θά σάς δώσουν πόδες καί χεΐρες άτρο- 
φικαί ; Ή κεφαλή πρέπει νά είναι ανάλογος τού σώματος 
τής 'Ελλάδος. Έν τούτοις at ΆΟήναε etvat υδροκέφαλοι. »

’Εάν ή διάγνωσις άποτελή τά. έννέα δέκατα τής Ιατρι
κής, αυτή ή πολιτική διάγνωσις δέν άναδεικνύει τόν Ίακω- 
βάτον μέγαν πολιτικόν ;

Καί όταν έν τή αυτή άγορεύσει του άναπτύσσων τήν αυ
τήν ιδέαν, έξηκολούθει: « Αί έπαρχίαι πρέπει νά λέγουν,
θέλομεν οικονομίαν δέν θέλομεν πόλεμον, θέλομεν ναυτιλίαν, ούχε δέ εκατόν μ.περμ.πάντηδες, άνήκοντες μέν είς 
τάς ’Αθήνας, δχι δέ καί ’Αθηναίοι, νά άποφασίζουν περί πο- 
λέμου καί ειρήνης !’. η, δέν έζωγράφει καί τήν τότε τής'Ελ
λάδος κατάστασιν, άλλά καί τήν τώρα κυρίως, δπου οί ('χα- 
τόχ αυτοί χ/.τ/ρχ/.τάλτκίίς έφεραν τό έθνος διά τού ισοσκε
λούς προϋπολογισμού των είς απελπισίαν καί προκαλούν διά 
τή; κερδοσκοπικής αύθαδείας των κοινωνικήν καί οικονομι
κήν έπανάστασιν ;

★
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Πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι ό Γεωργαντάρας Ία- κωδάτος ήτο έξ εκείνων οϊτινες γεννώνται είς άναμέσον 
τών έκατομμ-υρίων καί είς έν διαστήματι πολλών αιώνων. 
Πρέπει νά έχ η πολλήν έν έαυτώ ζωτικότητα τό ποικιλόμορ- 
φον καί ποικιλότυχον καί πολυσχημάτιστον ελληνικόν έθνος

διά νά άνθέξη είς τόν τοκετόν τοιαύτης έκτάκτου διάνοιας. 
Πρέπει νά διακρίνωμεν έν τώ Γεωργαντάρα τόν ιδιόρρυθμον 
άπό τού βαθύνου. Μολονότι ημείς ταϋτιζομεν τά δύο, ούτε 
προσμένομεν έξέλιζιν ιδιοτροπιών άπό τόν Κότταρην ή τόν 
Σταμούλην, άλκά πρέπει νά κάμωμεν μίαν παραχώρησιν είς 
τήν έπιπολάζουσαν έν Άθήναις έλαττωτικήν τάσιν, ή’τις εί
ναι ούτως είπεΐν τό έκ βελούδου προσωπείου τού βαναύσου 
φθόνου, ϊνα σώσωμ.εν τήν βαθύνουν άπόχρωσιν τού’Ιακωβάτου.

Δυστυχώς τό υλικόν μάς, δπως άπαρτίσωμεν τόν χαρα
κτήρα τού Ίακωβάτου, είναι καθ’ υπερβολήν Ολίγον. Αλλα
χού θά ήσαν γραμμέναι ήδη έκατοστύες άρθρων διά τόν Ία- 
κωβάτον, θά ήτο συνειλεγμένος ό βίος του ημέραν πρός ημέ
ραν καί σελίδα πρός σελίσα, θά ήσαν έκτετυπωμένοι άπαξ 
καί δίς οί λόγοι του, καί θά ήτο ένί λόγω γνωστός ό έκτα
κτο; άνήρ. Άλλ’ έν 'Ελλάδι οί μεγάλοι άνδρε; ζώσιν αφανείς 
καί οί αφανείς διακωδωνίζονται άπό τά έξημεοώματα μ.έ- 
χρι τού μεσονυκτίου διά τών τεσσαράκοντα γλωσσών τής 

λυάρου καί ολίγον κακόν0ους γυναικός, ήτις καλείται άττική 
ημοσιογοαφία. "Επειτα ό Ίακωβάτος κατελιπεν ώς γνωστόν, 

και ώς έλεγε καί είς ημάς, σπουδαία φιλολογικά καί φιλοσο
φικά έργα, φυής ρηξικελεύθου. τά όποια παραδιδόμενα είς 
τό φως θ’ άνοίζωσι νέον ορίζοντα, ό'που θά άνατείλη βεβαίως 
μεγαλοπρεπέστερος, πρωτοτυπώτερος, καί ίδιορρυθμώτερος ό 
έκτακτος άνήρ. Είς τόν χαρακτήρα αυτόν δέν χρησιμεύουσιν 

ώς βάσεις είμή ή άνάγνωσις τών πολιτικών του λόγων, πλη- 
ροφορίαι τινε; άμυδραί καί μερικά ανέκδοτα τού άναμέστου

τοιούτων βίου του.
Ίΐξ ών υποδεικνύεται δτι δέν ήτο μόνον μέγας πολιτικός, 

άλλά καί μέγας ρήτωρ καί δεινός νομοδιδάσκαλος καί πρωτό
τυπος φιλολόγος καί βαθύς ίστορ-κός καί βαθύτερος θεολόγος.

Γνωρίζομεν δτι έμαθε τά πρώτα γράμματα έν Κεφαλλη

νία υπό τού Βάμ,βα, δτι τά εγκύκλια έσπούδασεν έν τή ’Α
καδημία Κερκύρας, δτι μετά τού ιατροφιλοσόφου άδελφού 
του Χαραλάμπου; άπήλθεν είς Ευρώπην καί έσπούδασεν ό 
μέν τά νομικά, ό δέ τήν ιατρικήν, δτι κυρίως διέτριψαν έν 
Ιταλία καί Γαλλία, δτι περιηγήθη δέκα έτη, ώς έκαυχάτο 
ό ίδιος, τήν ’Ανατολήν, έφάμιλλος καί έν τούτω τών μεγά
λων πολιτικών καί φιλολόγων τής Αγγλίας, δτι έχρημάτι- 
σε καθηγητής είς Κέρκυραν, διδάξας πρώτος τήν Πολιτικήν 
Οικονομίαν, υπήρξεν είσαγγελεύς καί πρωτόδικης έν Πάτραις 
και Μεσολογγίω, ό'τι έξήσκησε τά δικηγορικόν έπάγγελμα 
έν Κεφαλληνία, ότι άπό τό I860 έξελέγετο αντιπρόσωπος 
έν τή Ίονίω Βουλή, δτι έκ τών πρώτων έξελέγη μέλος τής 
’Εθνοσυνελεύσεως, ότι κατά περιόδους έπειτα έπολιτεύετο 
καί άπεσύρετο είς τάς σκηνάς του, νύν απογοητευόμενος καί 
τώρα ένθουσιών, νύν εφεκτικός καί τώρα ένεργητικός, άλλοτε 
ονειρευόμενος δικτατωρίαν καί άλλοτε φιλοδοξών τόν βίον 
τού σπουδαστού έν τώ ίδιορρύθμω γραφείω τής ιδιορρύθμου 
οικίας του.

Είς άλλην έποχήν ή είς άλλο έθνος ο Ίακωβάτος θά έ- 
ξήσκει έπιρροήν, θ’ άνεβιβάζετο εις τά ύπατα αξιώματα, θά 
συνέδεε τό δνόμά του μέ τήν ιστορίαν τού τόπου του. Άλλ’ 
έξ δλων τών 'Ελλήνων πολιτιτών 5 μόνος ϊσω: ό μή έξα- 
σκήσας έπιρροήν έπί τής ‘Ελλάδος είναι ό Ίακωβάτος. Όλαι 
του αί ίδέαι ήσαν πέντε καί δέκα γενεάς έμπρός τής ση
μερινής μας καταστάσεως. Διά τούτο ένώ ήτο κυρίως πολι- 
τευτής τού Πανελληνίου, έμεινεν όμως έν τή πραγματικότητι 
πολιτευτή; τής Πάλλης του, τήςπροσφιλούς του Πάλλης. ’Ε
κεί έγεννήθη, έκεΐ καί έτάφη. Διετέλεσε δέ πάντοτε φερων 
τήν σφραγίδα τού μεγαλοφυούς έπαρχιώτου, άλλά καί συγ

χρόνως τού έξ άλλων καιρών καί έξ άλλων σφαιρών σχεδόν 
μεταφυσικού Πανελληνίου άνδρός.

Είναι ανάγκη νά έκθέσωμεν ένταύθα τήν έπί τής έπαρ- 
χίας έπιρροήν του ; Άν παρεγνωρίσθη έν 'Ελλάδι, άν έθαυ- 
μάσθη μ.όνον ώς λαμπρόν μυστήριον, ώς υπερήφανος κομήτης 
καί ενίοτε ώς ανεμοστρόβιλος τού Βήματος, άν κατέπληξεν, 
άν έκεραόνωσεν, άν έλαμψε παροδικώς μόνον έν τή πρω- 
τευούσή τού'Ελληνισμού, άλλά τής ιδιαιτέρας πατρίδας του 
υπήρξεν ό γόης, τό εϊδωλον, ό άγιος, ό θεός. Καί μόνον αί 

τεύ,ευταίαι στιγμαί του καί ό πλήρη; ιερού μυστηρίου τρό
πο; τής ταφής του, έν μέσω δλου τού λαού τής έπαρχία: 
του, κλαίοντος καί δαδηφοροϋντος καί φωνάζοντος τό «Χρι
στός άνέστη» είς άτμοσφαιραν θρησκευτικού φανατισμού, χω
ρίς ν’ άκουσθή εις μόρμυρος περί άθεΐας ή άντεκκλησιαστι- 
κής καί αντικληρικής διαγωγής, ήρκει, νομίζομεν, νά σφρά
γιση τά γόητρον τού Ίακωβάτου έπί τής επαρχίας του, γόη- 

τρον μάγου μάλλον ή σοφού άνδρός καί δεινού ρήτορος.
Καί τώρα δλα τού βίου του τά ανέκδοτα, κατά τό μάλ

λον καί ήττον ώς άπό δροσεράς πηγής, άπό τής άκαταμα- 
χήτου ταύτης έπί τού Παλλησίου λαού έπιρροής αντλούμενα, 
εξηγούνται, εννοούνται καί πιστεύονται. Καί τήν έπιρροήν 
αυτήν τήν έτάνυε, τήν έβασάνιζε, τήν έδοκίμαζε, τήν έφερε 
σχεδόν εις περασμόν. Καί άπό τού φαινομένου τούτου δέον 
νά έξηγήσωμεν ένίοτε τάς επιτυχίας τών προστύχων καί ά- 
νωνύμων πολιτικών αντιπάλων του.

*

Τί αστειότερου τής έκλογής του ό)ς δημάρχου τού πρε- 
σβυτέρου αδελφού του διά μιας καί μ.όνης ψήφου ; Όλος ό 
δήμος.συνεβουλεύθη υπό τού Γιωργαντάρα νά άπόσχη, τής 
ψηφοφορίας καί είς μόνος δημότης νά ψηφίση υπέρ τού Γίι- 
κολέτου- είπε καί έγένετο.

•ά

Άλλ’ ήρχοντο ένίοτε καί αντίξοοι περιστάσεις τής τρι- 
συποστάτου τής Πάλλης θεότητας, δτε έξελέγετο δήμαρχος 
άντίπαλος αυτιών, καί τότε οι τρεις κατελθόντες εις τήν α
γοράν καί άναβάντες έπί βαρελών έβαλαν τρεις κλείδας έπί 
τά χείλη των καί έσφύριζον.

Α

<
Είς τό ζήτημα τής άφομοιώσεως τής Ίονίου ’Εκκλησίας 

είς τήν ’Εκκλησίαν τής 'Ελλάδος οί Ίακωβάτοι ήσαν αμεί

λικτοι πολέμιοι.
’Επρόκειτο νά έλθη ό κ. νομκέρχης φέρων καί τόν Τόμον 

τής 'Ενώσεως.
Οί Ίακωβάτοι έτέθησαν έπί κεφαλής τού λαού των καί 

έξήλθον είς προϋπάντησιν τού νομάρχου έπί λέμβων.
Όταν τόν έπλησίασαν, ό Γεωργαντάρας σηκόνεται καί μέ 

τήν μειλίχιον εκείνην καί πραον είρωνίαν του, τώ απευθύνει :
— Κύριε Χομάρχα ό λαός σάς χέζει !
Καί στρεφόμενος πρός τόν λαόν:
— Δέν είναι αλήθεια, έρωτά ;
Δ’ αλαλαγμών έπικυροΰνται τά λ,όγια τού αρχηγού.
— Βλέπετε, έπαναλαμβά'.ει, ό λαός σάς ....

Καί δέν περιωρίζετο μόνον είς λόγους προέβαινε καί είς 

'Ρϊα·
Μίαν φοράν έρράπισεν έν Δικαστηρίω πρωτοδίκην ό τιμή
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θεές διά τοΰ ραπίσματος τοΰ Ίακωβάτου ώνομάζετο άν δέν 
«πατώμεθα, Βερέτας.

★

Τό υ,ΐσός του κατά τών παπάδων ήτο τόσον, ώστε ουδέ
ποτε μετέβη εις εκκλησίαν. Όλας τάς ακολουθίας τάς ελεγον 
μόνοι τους οί τρεις αδελφοί κατ' οίκον.

Μίαν ημέραν ζητεί νά τόν έπισκεφθή είς στενός του φίλος 
ίερεύς, Παπαγιάννη; τά όνομα.

Έπί τή αναγγελία τοΰ υπηρέτου, είπέ του, λέγει, πώς 
δέν τόν γνωρίζω.

'Ο πτωχός ίερεύς διαμαρτύρεται.
'0 δέ Ίακωβάτος :
— Τόν Γιάννη μάλιστα, τόν γνωρίζω, τόν Παπαγιάννη 

όχι. "Αν Οέλ-zi νά βγάλφ τά ράσα καί νάλθη, θά τόν δε
χθώ πολύ ευχαρίστως.

Έν τώ δικαστηρίω όπου ύπερησπίζετο μίαν υπόθεσιν, ό 
αντίπαλος δικηγόρος ύβρισε τό καπέλλο του.

Ό Γιωργαντάρας άντα-αντών:
— Τά καπέλλα τών Ίακωβάτων είναι άπό μέσα μυαλά

καί άπ’ έξω δάοναις.* *
* *

Ότε εις τήν προτελευταίαν περίοδον τής Βουλής έξελέγη 
ό αδελφός του Πρόεδρος, εστάλη παρά τής Κυβερνήσεως είς 
αστυνομικός κλητήρ, όπως τούς ίπηρΐΤίί -/.οπα. τά συνήθη τής 
ρωμαίϊκης πολιτείας.

— Τί θέλεις ; τόν έρωτα ό Γεωργαντάρας.
— Μ’ έστειλαν γιά κανένα θέλημα.
— Δέν είμεθα ύπό αστυνομικήν έπιτήρησιν (Καί άλλάσ- 

σων τόνον φωνής :) Πήγαιν’ άπ’ έδώ !

Καί ή οικία του, ώς λέγουν, είναι ιδιόρρυθμος ώς αύτός ό 
ίδιος· Εισερχόμενος προσβάλλεσαι αμέσως ύπό τοΰ τριπλού 
έαβλήματος τών Ίακωβάτων. Σύγκειται δέ τό σύμπλεγμα 
αύτό έκ μιας ποιμαντοοικής ράβδου, ένός οφεως και μιας 
γλαυκός. 'II ποιμαντορία ή ράβδος ώς έμβλημα τοΰ αδελφού 
τών τριών, τού άοιδίμ.ου Τυπάλδου Σταυρουπολεως, χρημα- 
τίσαντος Διευθυντοΰ τής έν Χάλκη εμπορικής Σχολής. Ό 
0φις σύμβολου τού Ιατρού Χαραλάμπους- καί ή γλαύξ 
σύμβολον τοΰ Δικαίου διά τούς δύο αδελφούς, τόν Γεωργαν- 
τάραν καί τόν Νικολετάκην, διότι καί ούτος είναι κάτοχος 
τού Ίονίου Δικαίου.

Ί1 οικία των είναι κτισμένη κατά ρυθμόν ελληνικόν έντός 
δέ εικόνες άρχαΐαι, τού ΙΙαρθενώνος, τού Έρεχθείου. “Εν δω
μάτων ιδιαίτερον, πάντοτε κλειστόν, περιέχον τόν θρόνον καί 
τά ιερά άμφια τού αδελφού των Σταυρουπόλεως, καί γνω
στόν ύπό τό ονομα : ή κάμαρα τοΰ Δεσπότη ΊΙ Βιβλιοθήκη 
τού Γεωργαντάρα πολυτιμωτάτη. Περιστοιχίζεται δέ ό οίκος 
ύπό κήπων ους κατεσκεύαζον άγοράζοντες ολονεν πέριξ οι
κόπεδα, κατεδαφίζοντες αύτά. μεταβάλλοντες εις κήπον καί 
άπομονούντες οΰτω τόν αρχικόν των πύργον. Τοιαυτη περι
έργως πως ήτο ή μονομ.ανία καί τού Γαμ.βεττα οσον αφορά 
τήν έπαυλίν του, διά τήν άπομόνωσιν τής όπ ίας έσχάτως 
δέν έοείσθη καί μιας οικίας τοΰ μεγάλου Βαλζάκ, κατεδα^ί- 
σας καί ταύτην καί μεταβαλών εις περίβολον. Ειργάζετο δε 
προσωπικώς καί έπεστάτει μετά τών τεκτόνων, μεθ’ ών καί 
συνέτρωγεν. "Ηθελε παντού στερεότητα άγγλικήν "Αγγλος 
δέ ήτο καί τό αίσθημα τής καθαριότητος.

Λ

'Π δίαιτα τοΰ Γιωργαντάρα καί τοΰ αδελφού του, καί 
αύτή ιδιόρρυθμος.

"Αν καί καταπληκτικής εύρωστίας, ούδέποτε άρρωστησας

πολλής ρώμης, έπαβρυνόμενος πάντοτε είς τήν δύναμιν τών 
γρόνθων του, ήκολούθει όμως δίαιταν φιλασθένου. Ούδέποτε 
έξήρχετο νύκτα, ούδέποτε αύγήν. Γνωστόν ο-η τόν χειμώνα 
έπινον πάντοτε χλιαρόν ύδωρ καί τήν νύκτα έκαλύπτοντο 
θηριωδώς. Τό εσπέρας ουδέποτε έτρωγον μόνον τήν μεσημ
βρίαν· άλλά καλά. Τά περισσεύοντα έκ τής μεσημβρινής 
τραπέζης έσυνείθιζεν ό Γιωργαντάρας νά τά παραλαμβάνη 
μόνος τυυ καί νά τά θάπτη μόνος του πέριξ μιας λεμονέας, 
ήν ύπερβολικώς ήγάπα, προσφο>νών πάντοτε :

— Νά φάγη καί ή καϋμένη ή λεϊμονιά.
ΤΠτο δέ είς άκρον φιλανθής.

*
'Η παρρησία του καί ή ειλικρίνεια, του ήσαν μοναδικά.
Έψιθυρίζοντο τά περί σιμωνίας τών ’Επισκόπων, ότε ό 

’Επίσκοπος Κεφαλληνίας Κομποθέκρας έζήτησε νά τόν ιδη.
Είς τόν άγγελον τού Κομποθέκρα ό Γιωργαντάρας άπήν- 

τησε :
— Είπε είς τόν δεσπότην, ότι τό σπίτι μου δεν είναι ούτε 

μέγαρον υπουργού, ούτε γραφεΐον άνακρίσεως.
*

'Ο προσφιλέστερος του συγγραφεύς έκ τών άρχαίων ήτο 
ό Πλάτων. Έκ δέ τών Ιταλών άπεστήθιζε τόν Δάντην καί 
τόν Τορκουάτον Τάσον.

Περί τοΰ Γιωργαντάρα Ίακωβάτου ώς ρήτορος καί ώς πο- 
λιτευτοΰ έν προσεχεΐ άρθρω.

Κ,αλεβάν.

- ----- -—-----------

ΔΙΚΗ ΒΕΛΕΝΤΖΑ
'Ο κ. Τυπάλδος έφάνη ήμϊν καθ’ όλην τήν άγόρευσιν του 

ρήτωρ κεκτημένος πολλά προσόντα άτινα τόν κατατάσσουν 
μεταξύ τών πρώτων : "Αν ή γλυκύτης τής φωνής του συνε- 
δέετο μέ ΐσην ποσότητα, μ.έ άνάλογον έντασιν, θά διέπρεπε 
καί ώς ρήτωρ έν τώ κοινοβουλίω.— Ιδία τόν διακρίνει ,ή 
λεπτότης έκείνη τοΰ λόγου καί τοΰ πνεύματος, ήτις δέν έ
χει χρείαν πολλοΰ πατάγου καί πλειοτερου ενθουσιασμού. 
Μόνη της άπαστράπτει ώς άδάμας γυμνός χωρίς άκόμη νά 
προσαρμοσθή είς τόν δακτύλιον. — Είναι πολλάκις χαριτο- 
λογος καί άλλοτε εΐρων, μέχρι τοΰ σημείου τοΰ νά μή τόν 
έννοή τό άκροατήριόν του* καί πάλιν είναι τόσον άπλοΰς, 
ώστε νά τόν εννοούν και οί ένορκοι 1

Έπιμείναμεν ολίγον είς τόν κ. Τυπάλδον, διότι οι λοιποί 
δικηγόροι σχεδόν έστράφησαν περί αύτόν ώς πολλοί πλανή- 
ται περί τόν ήλιον ή παρομοίωσις είναι ολίγον ύπερβολική, 
πλήν δέν έχομεν άλλην προχ-ειροτέραν.

'Ο κ. Βλάχος θυμωθείς εύθΰς έν άρχή τοΰ λόγου του 
άνέπτυξε θερμήν ύπεράσπισιν υπέρ τοΰ αύτοΰ κατηγορουμένου, 
έλθών επικουρικός είς τόν κ. Τυπάλδον.

Είς τών ενόρκων έτόλμησε κάτι νά έρωτήση, ή νά διακό- 
ψη, τόν συνήγορον, άλλά τότε ό Πρόεδρος πρώτην φοράν ε
ξαγριωθείς ώς θηριοτρόφος, έπιβάλλει σιγήν είς τόν πάνθη
ρα ένορκον καί έπανακτάται ή τάξις.

Ό κ. Ιίαλογερόπουλος συνήγορος τοΰ Γκορζή άνέ
πτυξε καί αύτός όιά τή; γνωστής άκμ.αιότητός του υπερά-

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνέχεια ίδε όριΟ. 396)

— Μά τήν πίστιν μου, δέν είδα άλλον έπιβάτην, είμή 
μίαν καλογραίαν, άπήντησεν ό άνθρωπος, συγκινηθείς έκ τής 
έλευθεριότητος τοΰ Μηνά. Καί όποια καλογραία ! 'ίίραϊον 
πρόσωπον, σάς όρκίζομαι, αύθέντα. Δέν είναι αμαρτία, όλα 
τά ώραΐα φρούτα νά πέφτουν εις τό στόμα αύτών τών μαύ
ρων, τών καλογέρων 1 Αυτοί έχουν τάς λειτουργίας, αυτοί 
τά ψυχικά, αύτοί τά γλυκά κρασιά, αύτοί καί τάς ώραίας 
γυναίκας ! Τί κακά γράμματα είχεν αύτός ό τόπος έδώ είς 
τό κεφάλι του, διά νά έχη αύτούς τούς μαυροκόρακας νά τόν 
καταμαυρίζουν. "Ημαρτον. Κύριέ μου! Καί ένας πτωχός άν
θρωπος, άφού δουλεύση όλην τήν ημέραν καί ελθη ή ψυχή 
του εις τά δόντια, νά μήν έχη τό βράδυ μισήν οκάν κρασί 
νά βρέξη, τά χείλη του ί Καί νά μήν έχης γυναίκα είς τήν 
υποταγήν σου, νά σού λέγη ή ιδία η γυναΐκά σου ότι θά κο-

λασθή,ς, άν πλαγιάση,ς μαζύ της, καί νά τοέχη, είς τόν καλό- 
γηρον νά τοΰ κουβαλά κάθε ημέραν προσφοράς καί εύλογούδια 
καί κόλλυβα ! Τούτο είναι πού μέ ζεθεόνει!

— Καί κανείς άλλος δέν τήν συνώδευε τήν καλογραίαν; 
ήοώτησεν ό Μηνάς, δράξας τήν στιγμήν, καθ’ήν ό πορθμεΰς 
άνέπνευσε.

— Κανείς, σάς ορκίζομαι, μά τήν πίστιν μου. Φαίνεται 
ότι αύτή δέν εύχαριστεϊτο είς τό μοναστήριον καί είμπορεσε 
νά δραπέτευση, καί έπήρε τό φύσημά της δι’ άλλου, διά ν’ 
άλλάξη τόν άέρα της. "Αν είχεν άνάγκην συντρόφου είς τό 
ταξείδιόν της, εύχαρίστως θά ύπήγαινα έγώ, σάς λέγω ! ’Αλλά 
πόσον βαρεία είναι ή καταδίκη, νά κυλιέσαι έδώ, είς τούς 
πόδας τών καλογέρων, εργασίαν νά μήν έχης πάντοτε, άσπρα 
νά μήν παίρνη,ς άρκετά, καί νά μήν εϋρίσκεται μηδέ στάλα 
κρασί, διά νά βρέξη; τόν λάρυγγά σου τό βράδυ, πριν πλα- 
γιάσης ! Καί ή γυναΐκά σου νά τρέχη είς τούς καλογέρους, νά 
κάμνη νηστείας, άγρυπνίας καί προσευχάς. καί νά ζητά νά 
κάμνη θαύματα ! Ιδού μία γυνή, ήτις δέν έμαθε νά κάυ.νη 
θαύαατα. Είναι αύτή, οπού άπεφάσισε καί φεύγει άπό τούς 
όνυχας τών καλογέρων.

— 'Ο κυβερνήτης αύτοΰ τοΰ πλοίου, ήρώτησεν αύθις & 
Μηνάς, τί άνθρωπος είναι ; Τόν γνωρίζεις ;

— 'Ο κυβερνήτης φαίνεται νά είναι καλός άνθρωπος, είναι 
ό γέρο-Γιάκωμος, τόν γνωρίζω, έφαγα τό ψωμί του. Είναι 
παλαιός ναυτικός. Δεκαπέντε ταξείδια έκάμαμεν μαζύ. Έ-

φορτόναμεν άλας άπό ταίς Φώκηαις. Ό γερο-Γιάκωμος είχε 
πάντοτε μανίαν τά τραβά κατ’ εύθεΐαν εναντίον τού άνεμου. 
Ί1 θάλα σα έμβαινε μέσα άπό ταίς μποκκαπόρτες, τό αλάτι 
ελυονε, έγίνετο θάλασσα, καί ό γέρο-Γιάκωμος δέν τοΰ έκα- 
κοφαίνετο Διόλου. Τόσον τό καλλίτερον. έλεγεν, ή θάλασσα 
άς τήν θάλασσαν. "Η νά αύγατίση, ή νά λυώση.

■· —Αοιπόν είναι ριψοκίνδυνος θαλασσινός : είπεν ό Μηνάς.
— Είναι κεφάλι άγύριστο. Όλα γυρίζουν γύρω του. 'Ο 

αι*ΐμοί, ί θάλασσα, το πλοΐον, ό εργάτης μέ τήν μανέλλαν, 
τά πανιά, τά έξάρτια. καί αύτή ή ξηρά φαίνεται νά γυρίζη, 
καί αύτός ό ούρανός, όταν πλέης είς τά πέλαγος. Τό τιμόνι 
γυρίζει, ή πλώρη γυρίζει, ή πρύμνη γυρίζει. Μόνον τά κεφάλι 
“οϋ γέρο-Γιάκωμ.ου δέν γυρίζει. Ούτε ή μενέλλα τοΰ εργάτη 
ήμπορεϊ νά τό γυρίση ούτε τό τιμόνι τοΰ καραβιού. Πέντε 
φοραίς τά έρριξεν έξω άπό πείσμα, διά νά μή κάμη τό θέ
λημα τών ναυτών.— Καπετάν Γιακουμή, φούντα, καί χα- 
θήζαμεν.— Εμπρός ! στό διάβολο γεμάτα, άπάν’ τόν άγέρα ! 
Και τό εβούλιαξε.— Καπετάν Γιζουμή, ορτσα καί θά πέ- 

Ισωμεν έξω.— Φούντα, καί κατά διαβόλου· τό δικό σας νά 
μη γένη, ! Καί τό έρριξεν έπάνω είς μίαν ξέραν, 

ί ’Αλήθεια ; είπεν ό Μηνάς καταληφθείς ύπ’ ανησυχίας* 
-•ναι τόσον πείσμων αύτός ;

[ Είναι κατά διαβόλου. Είμπορεΐ νά πνίξη κόσμον, καί 
«σαον, καί πάλιν κόσμον. "Αν τήν έχει γλυττώσει έως τώρα 

Κ^όιος, ή κανένα άγιον θά έχη βοηθόν ή κανένα διάβολον.

Άλλά τόν διάβολον πιστεύω θά έχη,, διότι πού νά τόν εϋρχ 
ό γέρο-Γιάκωμος τόν άγιον ;. . .

Ένω c πορθμ.εύς έςηκολούθει έτι νά λέγχ, ό Μηνάς τόν ά- 
πεχαιρέτισε διά νεύματος τής κεφαλής καί άπεμακρύνθη τρέ
χων. Ό πορθμεΰς τόν έκύτταξε μετ’ άποοίας.

— Τί έπαθεν αύτός ; είπε· κάτι θά έπαθεν. Άλλ’ άς υ
πάγω τώρα νά βρέςω τήν γλώσσάν μου, διότι δέν μοΰ έμεινε 
πλέον σάλιο . . .

Ό δέ Μηνάς μετέβη πρός τόν Ίωάννην Βενδίκην καί τώ 
διηγήθη όσα ηζουσε παρά τοΰ πορθμέως.

— Καθώς μοί λέγει αύτός, έπεΐπεν, ό κυβερνήτης είναι 
παραπολΰ πείσμων καί είναι κίνδυνος νά συμ.βή δυστύχημα.

'Ο Ιωάννης έσεισε τήν κεφαλήν.
— Δέν είναι ό σκοπός μου νά γείνω θεία πρόνοια, άπήν- 

τησε, καί ματαίως πά; άνθρωπος θά προσεπάθει νά προλάβη, 
δ,τι είναι γραπτόν.

= Πιστεύεις, κύριέ μου τό πεπρωμένον;
— Πιστεύω είς τήν θείαν Πρόνοιαν, καί πάντοτε θά πι

στεύω εις αυτήν, φίλε Μηνά. Διά τούτο περιφρονώ πάσαν άν- 
Οοωπίνην προσπάθειαν.

— Λοιπόν πρέπει νά άφήνωμεν ημάς αύτούς είς τό ρεύμα 
της τύχης ;

— "Οχι, άλλά νά άκολουθώμεν προσεκτικώς τά γεγο
νότα καί νά μή ζητώμεν νά προδράμωμεν αύτών.

— Λοιπόν τώρα τί θά πράξωμεν;
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σπισιν ζωντανήν : όταν όμως εί; μίαν αποστροφήν τοΰ λόγου 
του ρητορικήν·

— 'Ο κακούργος, είπεν, Γκορτζής, ό πλαστογράφος 
Γκορτζής, δ θηριώδης οΰτος πελάτης του ολίγον έλειψε νά 

τοΰ άφαιοέση τόν λόγον 1

νά τού φωνάζουν ωσάν έπρόκειτο νά προβή είς καμμίαν αν
θρωποθυσίαν ! Ήκούσαμεν καί μίαν λατινικήν φράσιν έκ τού 
στόματός του ralihabilio mandato esse comparelur, καί 
άθελα καί άκακα πάλιν άνεμνήσθημεν τόν Μεανώ, καί έλη- 
σμονήσαμεν πρός στιγμήν τόν εύφυά φίλον μας Καλογερό-

πουλον.

'Ο κ. ΙΙονηρόπουλος, τόν γνωρίζετε· είναι άπύλωτος· 
αγορεύει, δταν δέν έχη, επιχειρήματα· άλλ’ όταν έχη, δέν α
γορεύει πλέον, άποστηθίζει! 'Γπερησπίσθη τόν Κετσέα χωρίς 

ν’ άποφύγη καί μίαν ακτοπλοΐαν καί νά προσέγγιση είς Ο
λους τούς άλλους κατηγορουμένους. Μάς ήρεσε πολύ ή φρά- 

σις του—Τό θρέμμα τε,ς οικονομική; υπηρεσίας, τήν όποιαν 
άπέδωκεν είς τόν κ. Σωτηρόπουλον καί τό όποιον ημείς εξη

γήσαμε·/, τό Ορεφτάρε. ’Εδώ έπρεπε νά σταματήσουν αί 
αγορεύσεις τών κ. δικηγόρων, διότι οΰδείς άλλος τών κατη
γορουμένων είχεν ανάγκην συνηγορίας, αφού ό κ. Είσαγγελεύς 
έκηρύχθη υπέρ τής άθωώσεως αυτών. Άλλά τά πρέποντα έν 
Έλλάδι ύποχωρούσιν έν γένει μέν, πρό πάντων όμως δταν 

πρόκειται περί χουβέντας. Αυτή ή κυρία Γλωσσού θά τά
πή έν ανάγκη, καί μοναχή της.

Ό κ. Μαυρομ,αράς έπιστημτηχοΐς αναλαμβάνει νά 
λύση, τό ζήτημα τής κατηγορίας τού Σαμοθράκη, καί παρα- 
κατιούν λέγει θά είσέλθη είς τό θέμα.

Ό κ. Παπαλεζανδρής πρόσθετε·, τινά υπέρ τών · 
λατώντου, ό Βαελααόπουλος μερικά υπέρ τού ίδικού του, 
καί άφίεται είς τόν κ. Μπουφέδην νά καταφέρη το τελευ
ταίου κτύπημα έπί τής κεφαλής τών ενόρκων.

— Θάλασσαν ! θάλασσαν ! σχεδόν έφώνει όλος εκείνος ό 
πληθυσμός τό όποιον ό Βελέντζας έσυρε μεθ’ έαυτού είς τήν 
Σαχάραν τού Θηβαϊκού ελλείμματος, δταν ό κ. Πρόεδρος ήρ

ξατο άνακεταλαιών τήν ύπόθεσιν. Τό Θά.Ιασσα αύτό δύνα- 
σθε νά έκλάβητε όπως θέλετε : ή δτι ό κ. Πρόεδρος τά έ

καμε θά.ίασσα, ή δτι-μετά τήν πενθήμερον οδοιπορίαν έν τή, 
έρήμω άπεφάσισε νά μ.άς κάμη καί ένα ταξειδάκι θαλασ

σινό !Έν τούτοις κατά τήν κρίσιμον ώραν τής Οέσεως τών ζη
τημάτων υπό τού Προέδρου, σιγά σιγά ανακύπτει άπό τόν 
κύκλον τών ενόρκων ενα μαρκούτσι, τό όποιον θά συνείχετο 

βεβαίως μέ κάποιον ναργι.ΐέ ή μέ κάποιον ένορκον περισσό
τερον θεριακλή παρά νομοδιδάσκαλον.

"Ετερος ένορκος άφελέστατα κατά τήν αυτήν ώραν έ- 
στράφη πρός τόν δπισθέν του χάρτην δεικνύοντα τήν Αμε
ρικήν καί ήρεύνα προσεκτικώς όπως εύρη, έν αύτώ ίσως τά 

δρια τής ... Μακρυνίτσας.
Έν τούτοις τά ζητήματα έτέθησαν, οί ένορκοι άπεσύρθη- 

σαν είς τό ιδιαίτεροι αυτών δωμάτιον, μετά μικρόν όμως έξ
ήλθον διότι δέν άντελαμ,βάνοντο καλώς τών ζητημάτων, ό 
ακούραστος Πρόεδρος τότε έσπευσε νά τά καταστήση ολίγον

άκαταληπτότερα, ο: ένορκοι έπανήλθον έκ νέου είς τό δωμά- 

τιόν των καί μετά δίωρον διάσκεψιν έξήλθον κρατούντες την 
άθώωσιν τού Βελέντσα καί τών δέκα αυτού συντρόφων.

Ή άθώωσις τού Βελέντζα έστηρίχθη είς τό άκαταλόγι- 

στον αυτού πάσχοντος έκ πατρεομ.ανεας Τ Θέλετε νά 
τάς είπώ καί έγώ τήν γνώμην μου έπί τής άποφάσεως αυ
τής ; Είς τήν θεωρίαν τού δόκτορος Γκάλλ ουλαμού εΐδον ά- 

ναφερομένην πατριομανίαν, μητρομανίαν ναι ! Άλλ’ ό Γκάλλ 

Ssv έλαβε φαίνεται ΰπ’ δψιν τούς "Ελληνας, δι’ οΰ; καί πα- 
τρός καί μ.ητρός όσιώτερον καί κερδοσκοπικώτερον είναι ή.... 

πατρίς.

Κόκ.

ΧΡΟΝΙΚΑ
Άπό διάφορα εμπορικά μ.άς αναγγέλλονται κρούσματα 

γυνοχ-Ιοπής. Ή νεα αύτη έπιδημία έχει τό κακόν νά βγάζη 
παρά τούς μηρούς, έπί τών λαγόνων, ΰπό τούς έπενδύτας, 
ΰπό τά; καμιζόλας τών έπισκεπτομένων τά Καταστήμα
τα Κυριών αποστήματα.........................κλοπιμαία. Ή νό
σος αναπτύσσεται ιδίως τάς ημέρας αΰτάς. Προσοχή μεγά
λη χρειάζεται, διότι οί "Εμποροι όλοι έσχημάτισαν, ώς έ- 
μάθομεν, υγειονομικήν ζώνην εναντίον πάσης έπιδημικής ει

σβολής.

Μάς έφυγε διά τά Λίαΰρα Βουνά του ό "Ελλην τού Μαυ
ροβούνιου, ΰποπρόζενος κ. Α.Λ,εονάρδος-άφού έχόρτασεν 
όλίγας Αθήνας,απέρχεται νά άναλάβη τά καθήκοντά του ώς 
Γραμ,ματεύς τής αυτόθι Παραπρεσβείας καί μετά τά τυπικά 
του καθήκοντα τήν μελέτην τού λαού εκείνου, τού τόσον 
απλοϊκού, άδιαφθόρου καί εύρωστου τό σώμα καί τήν ψυχήν. 

'Η θέσις τού κ. Λεονάρδου τώρα πλέον ήτο αλλού. Έν στα- 
δίω ένεργητικωτέρω* άλλά ή κατηραμένη Βουλευτοδιοίκη- 
σις είσήγαγεν είς τό ρωμαίϊκον τόν αντίθετον τής δαρβινι- 

κής επιλογής νόμον : τά χτήνη είς τάς άνωτέρας θέσεις, οί 
άνθρωποι είς τάς κατωτέρας. Καί οί πολύ πολύ άνθρωποι 

είς καμμίαν.

Κλοπή έν τή έλληνική Πρεσβεία Κωνσταντινουπόλεως, δ- 

θεν μάς γράφουν :
*0 μακαρίτης Κωνσττντινίδης άποθνήσκων έλησμ.όνησε, 

μεταξύ τών άλλων, είς ού; έκληοοδότησε διάφορα ποσά, καί 
μίαν αγαθοεργόν εταιρίαν. Μέλη αύτής τινά, οίονεί διαμαρ- 
τυρόμενα, άπετάσισαν έκδίκησιν. Τήν νύκτα τής Τετάρτης 
είσήλθον είς τήν έλληνικήν πρεσβείαν μέ τόν δσιον σκοπόν 
νά λάβωσιναύτοδικούντε; τήν κληρονομιάν των, ήτοι τά ίερα 
σκεύη καί άμφια τού έν τή Πρεσβεία ναΐσκου, άνήκοντα, ως 
γνωστόν, τώ άποθανόντι. Άνήλθον συναρμόσαντες δύο κλί
μακας έκ τών οπισθίων τής Πρεσβείας, έθραυσαν τάς υε- 
λου; παραθύρου, είσήλθον, έκαμαν άνω κάτω μίαν θύραν, 
ίσχυράν ώσεί πύλην φρουρίου, καί άνθρακες ό θησαυρός. Τα 
πολύτιμα σκεύη άπό τίνος φυλάσσονται έν άλλω δωματίω, 
εύρον δ’ έν αύτώ μόνον έν ώρολόγιον καί έν δακτυλίδιον, α-
νήκοντα είς τόν ΰπάλληλον τής Πρεσβείας κ. Μανωλόπουλον, 
καί ένα άργυρούν σταυρόν τού Σωτήρος, πρώην κτήμα τής

ελληνικής Κυβερνήσεως, νύν δέ στελλόμενον τίς οίδε πρός 

τίνα.

Άναντιρρήτως βαθύτατα κοιμώνται οί έν τή έλληνική 
Πρεσβεία.

Καί λοιπόν ή'Ιππική μας εταιρία προζηρύττει ώς δώρον 
τή; πρωτοχρονιάς ιπποδρομίας τελεσθησομένας τάς πρώτα;

~ Μαρτίου ημέρας, καί ή Νέα Έφημερίς προσκαλεϊ δ- 
γ : τού; φιΛίππους νά λάβωσι μέρος είς τού; άγώνας.

1 «καλείται λοιπόν ό γνωρίζων κανένα Φίλιππον νά τόν 
r λλη μέ φορτωτικήν πρός τόν κ. Καμπούρογλον, ινα 

6 ρωθή τό ρη.θέν δτι τόν Μάρτιον οψόμεθα εί; Φιλίππους. 
W αί άν θέλετε νά σάς προφητεύσωμεν ημείς τάς ίππο

ία; καί Φιλιπποδρομίας. Μία σειρά παράγκε; είς τό 
υγωνον ή είς τό Φάληρον σημαιοστόλιστοι μέ μίαν με-

, ητέραν εί; τό μέσον διά τόν Βασιλέα. Γύρω γύρω σγο/- 

καί πα.Ιοέχια εί; κύκλον διά τού; άγωνιζομ.ένους καί 
τού; θεατά;. 'Ολίγοι χωροφύλακες πρός φρούρησιν αύ-

Λ . Ή μίσή Άϋέ,να παρατεταγμένη, πρός θέαν, φεσού- 
' ‘ μετά βρακάδων καί παραμάνα: μετά μωρών καί σποω- 

' - καί πατήματα είς τού; καλούς καί βλασφημία·, καί

■μΐά μπαστουνιά κάπου κάπου. Ηαρέλασι; δέκα ίππο-
;< μέ τούς Άχαμνόεντά; των. Σκόνη, όση θέλετε άπό τά 
πόδια τών άλογων. Πεσίαατα τριών φι.Ιίππωι—ευτυχώς 
είς τά μαλακά. Λιποθυμία καί περίθαλψις αύτών έν θεω
ρείο). Νίκη τού μόνου φθάσαντο; εί; τά τέρμα. Χειροκρο
τήματα καί Ζήτω. Συγχαρητήρια καί υποκλίσεις. Καί... 
τά άλλα θά σά; τά πούμε τότε.

Ένώ ό Σουλτάνος άπένεμε τόν μέγαν ’Αστέρα τού Ό- 

σμανιε [μί] α.Ιύσταυρον !} εί; κ. Τρικούπην, συγχρό
νως ό βασιλεύ; Καλακαούας έπαρασημοφόρει τήν Άδελί- 
ναν Πάττη. Ο ένας κύριος, ή άλλη κυρία* άλλά καί οί 
δύο... τεχν^ται τιμηθέντε; διά τήν τέχνην των.

Φίλτατοι Αθηναίοι ! "Ενας κάποιο; Κουλάτος, Χιώτης 
καί δέκατος πέμπτος συμπέθερο; τού άειμνήστου ευεργέ
του σας Ζωρζή τού Δρομοκαίτη, ήλθεν αύταίς ταίς ήμέραι; 
εδώ καί θέλει και καλά νά ρίψη τήν διαθήκην τού μ.ακαρί- 

του συμπεθέρου του καινά σά; στερήση, τού μεγαλοπρεπούς 
εκείνου μεγάρου τό όποιον όσον ούπω σά; ετοιμάζεται. 
Καί έγώ λέγω είς τόν Κουλάτον αύτόν, ώς μόνον όρον συμ
βιβασμού, άφοΰ τέλος πάντων ήτον λέει, τόύ ίΛακαρίτη 

σνμ-ίθϊρος, νά τώ παραχωρήσετε Sv καλόν δωμάτιον καί 
"‘Ίποίησιν δοισεάν είς τό υ.έλλον Δοου.οκαίτειον Μέλαθεον.

Ό Λούκουλλο; έστησε τήν χρυσήν του τράπεζαν είς τό 

επί τής Όθον Σταθίον, παρά τό Άρτοπωλεϊον Χεκ, 
Λϊέου Κατάβτϊ}ΐί.α έΠοδεμ.ωυ καε «οτεδν εύρω- 
“κεκών. Τάς ημέρας αύτάς έκεΐθεν δύνασθε νά προμη- 
θευθηχε τήν ποίησιν καί τάς φαντασιοπληςίαςτών τραπεζών 

ξ»ς. Τά καλλίτερα γαλλικά καί αγγλικά ποτά (liqueurs), 
όια τά όποια θά άνατείλουν εί; τά Εστιατόριά σας δλαι 

®: "Ιριδες τή; άλλόφρονος ευδαιμονίας.’Εκείνα τά χοερο· 
Ι*·ήρεαε, σα.λάμ.εα, γλώσααε άγγλεκαί, κατ’ ευθείαν 
από τήν Βουλήν τών Κοινοτήτων, τονρσές, σπαράγγια, 
Ιιπιέ.έ.1ΐα, κρέατα, έντός κουτέων, σακχαρόπηκτα 
(fruits glares), κονσέρβες. Χαβιάρι τής Γέλβας, τό πε

ρίφημο Βούτυρο τής Δανιμαρκιας, πού δέν υπάρχει πουθε
νά, έν Άθήναις, καί τί, καί τί, καί τί. Άφοΰ σάς λέγωμεν 

δτι ό διευθύνων ζωηρότατο; κ. ΜΙερικλής Λ. Ικων- 
σταντενόπουλος εννοεί νά τό καταστήσνι έφάμιλλον μέ 
τά τοιούτου είδους Καταστήματα Βιέννης, Λονδίνου καί
Πασισίων.%

Τά βαύμ,ατα τ·ης σεγαροποεεας
’Αμβούργου συνεκεντρώθη,σαν άλως έν κομψή πυραμ.ίδι έν 

τώ γνωστά Καταστέιματι Σιγάρων τού κ. Ερρίκου 
Λ,ίβεν, έπί τής ‘Οθοϋ Σταθιου, απέναντι τού Βασιλικού 
Σταύλου. Αληθή θαύματα ! Καί συγχρόνως τά πλέον σζερ- 
τσόέ.α δώρα ! ’Έχετε μίαν φιάλην Σαγ/.τςίηαζ·. Τί έχει μέσα 

παρακαλώ ; 3Βεγάρα ! Νά ένα καλαθάκι μπαρμπούνια’ τί 
κρύπτουν τά μπαρμπούνια ; ΓΙοΟρα.. Έδώ ένα τοιχα- 
πτοκόσμητον κουτί μανδαρίνια. Καί άπό κάτω; ίΣΒεγάρα. 
Παρεκεΐ Λεμόνια, αληθινά, εύω ιάζοντα. Καί μέσα ; Τσι
γάρα. Νά σύκα, νά σαρδέλες, νά ρέγκαις, νά τάλλαρα, νά 

αστακοί, νά τόνοι, καί μέσα ; Τσεγάρα, χρυσοχαρτοπε- 
ρίβλητα, τής Άβάνης, ώραία, κυοφορούντα όνειρα, έρωτας, 
σχέδια, κατακτήσεις. Καί η θαυμασιωτέρα συλλογή πιπών 
έζ ήλέκτρουκαί σηπίου, τά καλλίτερα δια τού; νέου; δώρα, 

εί; τού Λ,έβεν, είς τού Λ,εβεν !

Καί είς τό άφροροδογαλατοαύγοζυμωμένο άρτοπωλεϊον 
τού Χ'εκ έν τή ‘Οάά Σταάίον. Εκεί παραγγείλατε, έκεΐ 
άγοράσατε, τής ζαχαράται; σας βασελό πητες, τά εύω- 
διάζοντα χοοορέκεοε σας. Έκεΐ. έκεΐ, έκεΐ !

Είναι πλέον άγνώριστον τό πρός τήν Π.Ιατεΐαν Συν
τάγματος ά~ό τού παρελθόντος Σεπτεμβρίου προσέγγισαν 
καί μεταζύ τών ’Εμπορικών 1'αβαλά καί Κοκοροπούλυυ έγ- 
κατασταθέν Χαρτοπωλείου ΙΙάλλη καε Κ,οβζεά.

Άγνώριστον, αφ’ής μετεσκεύασε τήν χαρωπήν αίθουσαν 
του είς ’ΈκΟεσευ >Ιπουαμ.άόωυ, έκ τών ωραιότερων, 
χρησιμωτέρων, ποικιλωτέρων, πολυτελεστέρων.

Ουδέποτε αί Άθήναι εΐδον τοιαύτην συλλογήν ΛΙελανο- 
δυχεεων πολοτελεεας, έκ χαλκού επιχρυσωμένου, έκ 
λευκού μετάλλου σχεδιογράπτου, έζ έβένου, έκ ξύλου ε
λαίας, πάντα βαρέα, στερεά, άληθεϊς κόσμοι γραφείων.

Πρό; τή συλλογή αύτή παρεμβάλλεται ιός πολύχρωμ.ον 

στεφάνωμα Μεγάλη συλλογή Χευκωιχάτων. Βε- 
λουδοκόσμητα, μαροκινόβλητα, χρυσόσπαρτα, μετά μουσι
κής, άνευ μουσική;, θαύμα εί; του; οφθαλμούς, ώραιόταται 
είκονοθήκαι διά τά λατρευτά είδωλα τών προσφιλών σας.

Καί έρχεται ή ανεξάντλητος σειρά τών πορτομ,ονέ» 
δων, καί έπονται πολυτελείς γραφίδε , καί αναμιγνύον
ται κουτεα ζωγραφικής καί προβάλλουν εργαλεία τε
κτονική; δια παιδιά καί χύνονται εκεί μέσα χί.1ιαι λάυ.ψεις 
Αώρων άγαπητών καί πρό πάντων στερεών.

ΓΕΩΡΠυν ΣΟΓΡΗ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 
Πω.Ιοΰντάι έν τά γραφείω μας χαί εις το ριβ.Ιιοπω.έεϊον

Άντωνιάόου, Γραγειον Λιαπ.ίάσεως τάν παίάων 
χαί βι6.1ιοπω.1ιΐον Νάχη.

άντε δραχμ,ών νέων τρεών.
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TO Till ΧΑΤΕΪΛΙ ΕΝ UATPV1S

Ί1 μεγάλη οοΰρκα τοΰ Δημοτικού Συμβούλου 1 Βαφιο- 
πούλου, διότι τού είπαμε δτι τ'άρεσαν τα παπούτσια τού 
διαδόχου τής Δανίας· εννοείται ότι ί δημοτικός σύμβουλος 
(ς άλλως τε ώς πολίτης έντιμος καί αζιοσέβαστος) πριν 
κατά καλήν μας τύχην ! άνέλθη, εις τό αξίωμα τούτο, ήτο 
(ίιον.ή/ανος κατασκευαστή; υποδημάτων, άλλα δέν έπρεπε 
νά το κακοφανή, διότι βιομήχανο: ήτο καί είς πρόεδρός 
των 'Πλυμένων πολιτειών τή; Άυ.ερικής, πρός περισσοτέ- 
ραν μάλιστα βεβαιότατα S; πληροτορηΟή άπο τόν αντιπρό
σωπό' μας Ρηγόπουλον, ό'στι; έκαμε στήν ’Αμερικήν καί 
συχνά πυκνά την ενθυμείται, περισσότερόν μάλιστα άπό τάς 
Πάτρα..

Τόν λιμένα μας εξακολουθεί νά στολίζη τό θωρηκτόν 
τής Ά-.'γλία. “άκαμπτος· -/βΐς μάλιστα δ νομάρχης μας κ. 
Ζορμπά έπεσκέφθη τόν πλοίαρχον έπισήμως (πού χανόμεθα 
οι "Έλληνες) καί έχαιρετίσθ/ι διά βολών, μπαρούτη πού 
πήγε /ao-i'i'ti διά τά γελοία ταύτα έθιμα, καί νά ήξευρες 
πόσον ό Ζορμπά μας αρέσκεται εις ταύτα; τάς επιδείξεις, 
αφού μιαν εσπέραν είς τό θεατρον πρός τιμήν του έπαιξαν 
τόν Εθνικόν "Υμνον, καί έγει·-ε άντικειμενον κοινής περιέρ
γειας. ΙΙβΐν ό νομάρχης μας έπισκεφθή έζήτησε πληροφορία; 
παρά τού ένταύθα γενικού πράκτορας τού 'Γρικούπη, καί s
κ. Παπαλου'άς γυμνασιάρχης έδέη ε νά τού δώση τήν......
ή μάλλον να έγκριν τήν ιδέαν του, τον νά έπισκεφθή τόν 
πλοίαρχον σου'υάχάμπΓΡυ,οί αξιωματικοί τού οποίου έπλημ- 
μύρησαν απόψε το θέατρον καί μάς έστέςησαν τού νά ίδω
μεν άνέ*ως τόν ΡιγοΛΐτον, '·ύ ή επιτυχία υπήρξε θαυμασία. 
Αυριον : ναμένομεν νέον έξ Ιταλίας τενόρον καί τήν Τρίτην 
έχομεν τόν «l-.iust», άζούτέ τα κύριοι πρωτευουσιάνοι, δπου 
δεν έχετε τίποτε, ζαμμίαν διασκέδασιν, τώρα μάλιστα δ 
που κα· τό έν τή όδώ Σταδίου θέν.τρον θέλει διακόψει τάς 
παραστάσει: του χάριν τών εορτών μά εμείς δέν έχομεν 
δήμαρχον πρίγκηπα πάλιν, καί τά σπήτια μέ μάρμαρο, καί 
τή λάσπη έως τό λαιμό, καί τούς κομψευομένου; τών Χαυ 
τείων, και γαλονάδες ντουζίνα·.;, καί κυρίαν Ροζού, καί με
γαλοπρεπή ξενοδοχεία μέ μπόλικους καθρεφταις καί μαγει
ρικήν όμοίαν εκείνης, δπου γράφατε είς τό χθεσινόν ψύλ
λον σας.

Έσιγυρίσθηκε, έφόρεσε τά ωραιότερα της ρούχα, τά καλ
λίτερα παπούτσια, ή κυρία πλατεία “Λρτως καί τής λείπει 
τό καπέλλο τη:' ισοπεόώθη, λαμ,πραί δενδροστοιχίαι τήν 
έστόλισαν, τέσσαρας ωραίοι πιδακε: εις τά άκρα έτέθησαν. 
είς το μέσον ώοαία μαρμάρινη έξεδρα κατεσκευάσθη ιά την 
μουσικήν, έν τώ μέσω δέ τή; εξέδρας στήλη μαρμάρινη έ- 
τέθη δπως βαστάσζι ώραΐον πολυέλαιο» τού άεοιό©ωτος 
πρό πολλού κομισθέζτα έκ ΙΙαρισίων· αυτός λοιπόν ό πο
λυέλαιο; τή; λείπει, χάρις είς τον δήμαρχόν μας, δστις έ- 
βζέφθη νά άντικαταστήσηι μέ τήν προτομήν τού πατρό: 
τού Ρούφου Βενιζέλου. Έν τή προχθεσινή δέ συνεδριάσει 
τού δημ. συμβουλίου είς έκ τών συμβούλων έφερε τήν πρό 
τασιν πεψ. ανεγέρσεως έν τή πλατεία τού *Άρεω, προτού.·/: 
τοΰ Ρούφου, άλλος έπρότεινε τού Γερμανού, άλλος τού Κ,ο- 
λοκοτρώνη. άλλο; τού 'Ρήγα Φεραίου, άλλο; περί τοποθε 
τήσεως τού πολυελαίου, καί οϋτω πως ή κυρία πλατεία μέ
νει άνευ καπελλου. Ρωμαίϊκο, πάντα ρωμαίϊκο* τά ίδια τά

δικά σας έχουμε καί ’μεϊς εδώ- καί έπειτα λέγει ο: "Ελλη
νες δέν είμεθα κούφοι.

Μέ τήν έγκαθίδρυσιν τής Νέας ’Αστυνομίας μας καί κρού
σματα σπουδαία νυκτοκλεπτών έλαβον χώραν συνελήοθη- 
σαν όμως πλείστοι Αλεξανδρινοί και έζρατήθησαν, ιδίως 
διά μιαν τελευταία» κλοπήν τού πρώην αστυνόμου Φιλίπ
που διά δραχμά; έξ χιλιάδας.

Δέν έχομεν αστυνομίαν, αυτοδιοικούμεθα ! Ή πόλις Έ 

Πατρών στερείται ασφαλείας.
Τρ αμιπουχάχε.

Κατέστη εεδεκότης είς Βιβλία τής Βρωτοχρ 
νιας τά έπί τής όδοί Έρμου

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ Ο « ΚΟΡΑΗΑ η
ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔσ

Πυραμίδες Βιβλίων ςτολυτελ.είας, έφ* ών ή βιβλ. 
δετική ή μάλλον ή χρυσοδετική έχυσαν τάς άστραπάς κ« 
τάς μαρμαρυγάς των. Τά βιβλία αυτά, τά προωρισμένα διά 

Αώρα Πρωτοχρονιάς, είναι τά άνθη τών διαφόρων 
ειδών καί τάξεων τών βιβλίων. Είναι γαλλικά καί ελληνικά. 

Έκ τών έλληνικώνδέ σημειοϋμεν τόν "Χια άβα τοΰ Λον- 
γκφέλλω.

Ιίλήν τών βιβλίων έχει καί συλλογήν Λευκωμάτων, ώ: 
κ’ εκείνα τά τόσον αγαπητά είς τάς κορασίδας καί δεσποι

νίδας ανθοτιοίκιλτα έπιβκεπτήρια.
"Ετι δέ τούς περιφήμους 'Βμ.ερο5εέκτας Κωνβταν· 

τινίδου, αληθείς συντρόφους όλου τοΰ Ένιαυστοΰ, κοσμή
ματα τοίχων καί γραφείων.

ΤΡΙΟΝΕΣ, ΤΟΡΝΟΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΑΙ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ,

ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΑ

Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΝ ΑΒΗΝΑ.1Σ

παρά τώ σιάηραίρομίχώ σταβμώ

Σχίσοιμον ζ·αϊ· **τέργάσις παντός είδους ξυλείας δι’ αμα
ξοποιούς, καθεκλοποιούς, έπιπλοποιούς, εργολάβους οικοδομών, 
κιγκλίδες έτοιμοι κλπ. κλπ.

ΤΓΜΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΙ

ΜΙΚΡΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ* ΕΤΟΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ* ΔΡΟΣΙΝΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ φρ. 2
ΣΤΑΛΑΚΤΙΤΑΙ ................. » 2
ΙΣΤΟΙ ΑΡΑΧΝΗΣ............. » 1
/ / Έχδόσας χα.Ι.Ιιττρηχώζαζαι ! !

Έν τοϊς βιβλιοττωλείοις 
Κορομη.Ιά, ' Λΐτωηάδον xal Μπίχ


