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Ί ' ι y ι π h. Λ Τ Λ \ ΩΡΗ ΣΕΩΝ 

Al' έκας·ον στι^ον διατριβών λεπ. 50>. 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8 . 
Αι αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον του l lav . 11. ΙΙηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή Sé 
συνδρομή εΐνε υποχρεωτική δι* £ν έτος 

και προπληρώνεται εις Αθήνας. 

Ε Κ Δ 1 Δ Ο Τ Α Ι Κ Α Τ Α Τ ET Α Ρ Τ Η Ν Κ Α Ι Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν. 

Φίλτατε 'Αριστόφανες. 

Ειρήνη τα πάντα. Νεκρότης έν τί) πο-
λ ιτ ική , ησυχία έν τή κοινωνία, αργία έν 
τοις 'Οεάτροις, έρημία εις τους περιπάτους, 
ί'/.'ί αψις ειδήσεων εις τάς εφημερίδας, παΰ-
c . τών γελοιογραφιών του «Φωτός» ένε
κα πένθους τής Αθηνάς, καί αυτός δέ ó 
y : Κορομηλάς ήσυχίαν άγει, και μόνον ά-
ζροβολιστικώς ψάλλε ι τά έξ αμάξης ó κ. 
Κουτούζης εις το κ α κ ό π α ι δ ί , και ή 
*£τοά έξερεύγεται λήρους τε καί φληνά-
φους περί αέρος και υδάτων. Τά πάντα 
αηδία. Ειν αληθές ότι δι' έμέ ή κοινή αϋτη 
πλήξις κατέστη κάπως φορετή έκ τής συ
ναναστροφής του άρτι έξ Ανατολής αφι
χθέντος φίλου κ. Δημητρίου Μ. άλλα και 
οδτος κατήντησε φορτικός διότι θέλει μεν 
•να περιπατή αενάως νά πίνη δέ ολίγον. Θά 
ήμην αληθώς εντελώς άπελπις άν ó φίλος 
μου ούτος δέν είχε πλήρες τό βαλάντιον 
προς όφελος του στομάχου μου. "Ας είναι 
δά. Μέχρι τινός ένόμιζον ότι μόνον αι Α 
θήναι είναι τροφός καί γεννέτειρα τών ά-

εροκεφάλων καί μωρολόγων, ήδη όμως ή 
ιδέα μου αύτη ήρξατο διαψευδομένη, άφ' 
ότου ειδον τους έξω ομογενείς, τους έν 
παντί καί πάντοτε Μέντορας άξιοϋντας τής 
Ελλάδος νά ώσιν μύρια άκριτολογοϋντας. 
"Αλλοτε έγέλων καί ώκτειρον ημάς τους 
ελευθέρους έλληνας , έπί ταΐς μωρίαις καί 
γελοιώτηταίς μας, ήδη όμοις παρέστη και
ρός νά οίκτείρωμεν και έλεεινολογώμεν 
αυτούς έπί τη άνοία τ ω ν καί κομπαστική 
οίήσει των, Δέν είδες, οί άνθρωποι πώς 
μετά Χριστόν προφήται γενόμενοι, προλέ-
γουσι τήν συντέλειαν τής Τουρκίας καί 
ημάς εις Δόν-Κισσωτικάς πράξεις παρορ-
μοϋσι ; πολέμους καί προπαραακευάς ά-
πα'.τοϋσι παρά τών έν Αθήναις τάς τύχας 
τών Ε λ λ ή ν ω ν διεπόντων, 

Καί ταϋτα πάντα διατί; Διότι οί κατζι-
κοκλέπται τής Ερζεγοβίνης ρίπτουσι ολί
γα τουφέκια έπί τών άπρβσίτων κορυφών 
τών ορέων ώχυρούμενοι, καί ή δράξ τοϋ 
Μαυροβουνίου γελοίας π·ιεϊ επιδείξεις καί 
ή Σερβία απειλεί απειλούμενη τήν Τουρ-
κίαν, αγοράζουσα όπλα καθ' έπίδειξιν καί 

φωνασκούσα δια νά κόμη μόνον π α τ ε ρ τ ή . 
Έκ τών γελοιωτήτων τούτων παρορμώ-
μενοι οί εξω ομογενείς φιλοπάτριδες, καί 
αί Τεργεσταιαι εφημερίδες ύβρίζουσιν ημάς 
έπί τ ή νωθρότητί μας τήν συντέλειαν τής 
Τουρκίας προφητεύουσα. ΤΩ οΐα ικεφαλαί ί 
Έ ν ώ χθες, έπί τής Κρητικής επαναστά
σεως έξέμουν καθ" ημών βεσούβιον ύβρεων, 
ότι τό καθήκον ημών άνδρικώς έτελέ-
σαμεν, νυν άπαιτοΰσι τον περί όλων'κϋβον, 
νά έπιρρίψωμεν ύπείκοντες εις τάς φαντα-
σιοπληξίας καί μωράς αι'τών αξιώσεις. 
Ένώ δέ τοσούτον ποιοϋσι θόρυβον είς ο
ποίαν κατάστασιν διατελουσι τά κρατίδια, 
υπέρ ών είς νέαν άαστάτωσιν μας προκα-
λοΰσιν; Ή Ερζεγοβίνη ώς έκ τΐ]ς ειρηνι
κής διακηρύξεως τών συμμάχων δυνάμεων 
πνέει τά λοίσθια, τό Μαυροβούνιον μόλις 
κινηθείσης τής Τουρκίας έ λ ο ύ φ α ξ ε καί 
ή Σερβία άντί πολεμικών διακηρύξεων, εί-
ρηνικάς εκπέμπει .διαβεβαιώσεις έκ τών 
Κοινοβουλίων αυτής. Ταϋτα πάντα κατεν-
Οουσιάζουσι τούς εξω ομοφύλους μας, καί 
φωνάζουσι, καί διαρρηγνύουσι τούς λάρυν-

Κ II Π Ο Σ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. 

Επειδή οί Τούρκοι εΐναι είς άπηλπισμένη Οέσι, 
Καί ή δόξα του Σουλτάνου λέγουν τώρα πώς θά πέση, 
Κι' έση·/ώΟηχαν στό πόδι οί Άνατολϊται όλοι, 
Κι* ό τελέγραφος δέν παύει ολοένα άπ' τήν ΙΙόλι 
"Νέας πάντοτε ειδήσεις γ ιά τούς Τούρκους νά μάς δίνη, 
Καί γ ιά τάς χρεωκοπίας καί γιά τήν Ερζεγοβίνη, 

Επειδή, καθώς μάς γράφουν, εις τήν άνοιξι ετούτη 
Στής Ανατολής τά μέρη θά άνάψη τό μπαρούτι, 
Κι* ·ί ραγιάδες όπου είναι σκλαβωμένοι είς τήν Κρήτη 
θ έ νά δώσουν πέντε μούντζαις εις τών Τούρκων τόν προφήτη, 
Καί 41θύς τήν σακαράκα είς τό χέρι θά αρπάξουν, 
Και Οά πέσουν μέ τά μούτρα τούς Άράπιδες νά σφάξουν. 

Επειδή αύται αί νέαι άί ειδήσεις όπου φθάνουν 
Κάθε "μέρα στήν "Αθήνα, άνω κάτω τήνε "κάνουν, 
Καί καθώς μάς γράφει πάντα καί ή «Παλιγγενεσία» 
Γίνεται πολύ μεγάλη καί σπουδαία ομιλία 
Είς τάς Αέσχας καί είς όλα τά σαλόνια τά μεγάλα 
Γιά τήν Οέσι του Σουλτάνου, γιά τόν πόλεμο καί τάλλα . 

Δι' αυτά καί άλλ ' ακόμη όπου ήθελα νά είπω, 
"Αλλά γιά τήν συντομία, άναγνώσται, παραλείπω, 
Καί γ ιά νά βάς φέρω πάλι εύχαρίστησι μεγάλη, 
Καί νά 'βγάλω κάθε φόβο άπό καθενός κεφάλι, 
θ ά σάς 'πώ κΓ έγώ ειδήσεις, όπου μου τάς έχει στείλει 
Ένας ποΰνα· γραμματέας «ίς τήν Υ ψ η λ ή τήν ΙΙυλη. 

Ό Μουχτάρ-Πασάς κινδύνους ςόν Σβυλτάνο πάντα γράφει, 
"Αλλά τούτος τρώγει πάντα τό ώραϊο του πιλάφι , 
Καί πηγαίνει στό Χαρέμι, καί γλυκά γλυκά κοιμάται 
Μέ τής ώμορφαις Σουλτάναις, κ*ί κανένα δέν φοβάται. 
Χιλιάδες Τούρκοι πέφτουν μέσα στήν Ερζεγοβίνη, 
Κι" ό Σουλτάνος μια πεντάρα γιά τόν πόλεμο δέν δίνει. 

ΑΡΙΣΤΟ 
ΦΑΝΗΣ 



γάς :w( όύσφευκτα παρά τής Ελλάδος 
απαιτούντες. Ά ς κοιμηθώσΐν éxtTvot, ήμεϊς 
«'.ς φροντίσωμεν ίνα έν τω Φαλήοω ταχέως 
«ρχίσώσιν οί μελοδραματικοί παραστάσεις, 
•νά μή <ρ6γη Νάβας καί ό Μπερτράν νά μας 
φέρη ωραίας φαινομηρίδας. Μερί τοϋ θιά
σου τών φοιτητών ουδέν λ έ γ ω , «ότ ι οί 
\ c o t cure, έν παντί καί πάντοτε θά ώσι 
επιπόλαιοι, συλλυποϋμαι μόνον τον 1. Βερ-
βέρην -/αί Σουρην δ:ά πολλούς καί ποικί
λους λόγους, Χαί,ε. 

ΣΐΩΙΚΟΣ. 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

Ό μεγαλόσχημος συντάκτης τοϋ «Αί-
•ώνος», ό έρπων άλλοτε είς τούς πόδας τών 
εώλιχών ώς παράσιτος, ό λείχων τά πινά
κια καί πληρών τήν κοιλία·/ του διά τών 
ψΓ/.ίων τής αυλής, άφ' ής ημέρας άπεδή-
μησεν ή βασιλική οικογένεια, ήρχισεν έν 
τω δημοκρατικώ του οίστρω νά έξυβρίζη 
άνεδέστατα τήν βασιλεία·/. Διατί ό κ. Είσ-
αγγελεύς δέν /.αμβάνει πρόνοιαν καί περί 
τ ; ϋ λυσσαλέου τούτου, όστις προσπαθεί 
διά τών σο,Ο,ών ιδεών του νά έμ,βάλλη είς 
τόν λαόν τήν διχόνοιας μήπως διότι είναι 
βου) .ευτης; Ο νόμος παραβλέπει αξιώμα
τα, και εφαρμόζεται είς πάντας ανεξαι
ρέτως. 

— Επέπρωτο τό Πανεπιστήμιον νά έχη 
κατα τό έτος τοϋτο ΙΙρύτανιν τόν άσυνει-
δητότερον καί άναισθητότερον άνΟρωπον, 
Κόκκινο ν τόν έπιλεγόμενον Έ ρ υ θ ρ ό ν . Ό 
άνθρωπος ούτος, υποστηριζόμενος ύπό τής 
φαύλου εταιρίας τοϋ Ά μ ο ιβα ίου θ αυ-
μα^σμοϋ, είς τοσούτον τόλμης και ασυ
νειδησίας έφθααεν ώστε κατώρθωσε καί 
αύτην τήν φάλαγγα νά καταστρέψη, θέσας 
έν αυτί) τόν δαυλόν τής διχόνοιας, καί τούς 
νεαρούς όπλίτας νά. έξυβρίζη ασυστόλως. 
Ά ν ή Κυβέρνησις δέν προβή' εις τήν παϋ-
οίν του ανάγκη οί φοιτηταί νά προβώσιν 
εις τολμηράν κατά τοϋ Κόκκινου πράξιν, 

Ά ν καί όλη ή Ευρώπη τήν Τουρκιά άγριοκυττάζει, 
ΚΓή Τωσσία θυμωμένη ολοένα τήν τρομάζει 
Καί στόν Εύξεινο τόν Πόντο τρίκροτα βαπόρια στέλλει , 
Άπό όλα τούτα διόλου τόν Σουλτάνο δέν τόν μέλλει . 
Κάθεται κλεισμένος πάντα στό μεγάλο του σεράι, 
Καί είς τόν σοφά απάνω τό τσιμπούκι του ρουφάει. 

Γιά τούς 'Ρώσσους, γ ιά τούς Ά γ γ λ ο υ ς γιά τούς Γάλλους 
[δέν τόν νοιάζει, 

ΚΓ ούτε όλος των ό στόλος κι' ό στρατός των τόν τρομάζει, 
ΚΓ άν καί βλέπη ότι τώρα μέλλει πόλεμος νά γ ίνη , 
Τό καλό του τό χουζοΰρι ούτε ώρα δέν άφίνει. 
Είς τά χέρια του κουνάει τό χρυσό του κομβολόγι, 
Καί γλυι-.ά σερμπέτια πίνει, καί άτζέμ πιλάφια τρώγει. 

Μιά ίδέζ είναι μόνον που τόν κάνει νά τρομάζγ», 
ΚΓ ολοένα τό μυαλό του ερεθίζει καί ταράζει. 
Συλλογίζετ ' ό καυμένος σέ ποιά Οέσι Οέ νά φθάση, 
Έάν όλη ή Ελλάδα τό τουφέκι πάλι πιάση, 
Καί πιστεύει πώς αμέσως θά τόν πάρη τά ποτάμι, 
"Αν ή Κρήτη μόνον βήμα κατά τής Τουρκίας κάμη, 

Ό ) να κι ' ολα, άλλα πάντα τήν Ελλάδα τήν φοβάται, 
Καί στόν υπνο του ακόμη αυτήν μόνον συλλογάται. 
ΚΓ άπό τότε ποΰ άκούσθη πώς θά κάμη ή Ελλάδα 
Δέκα δίκροτα βαπόρια καί μιά τρίκροτη φρεγάδα 
Μέ τοϋ Σίνα τά φιορίνια, δέν ειξεύρει τ ί νά κάνη, 
Καί τά γένεια του τραβάει καί τά ρούχα του δαγκάνει. 

Κάθε βράδυ ξαπλωμένος είς τό κιόσκι τ ' άποκάτω, 
ΚΓ έχοντας τριγύρω όλο τό μεγάλο του φουσάτο, 
Τούς Πασσάδες, τόν Βεζύρη, τούς πις-ούς του τούς συμβούλους 

Κα'ι τούς μαύρους του ευνούχους, καί τοΰ σεραγιοΰ τούς δούλους 
Υποβάλλει πολλάς σκέψεις στό συμβούλιο του όλο 
Γιά τά όπλα τής Ελλάδος καί τόν μέλλοντα της στόλο. 

Ά ν λοιπόν σηκώση τώρα τό κεφάλι της απάνω 
Ή Ελλάδα, κΓ οργισμένη παρευθυς άπ' τόν Σουλτάνο 
"Η τήν Κρήτη, ή τήν Χίο, ή τήν "Απειρο ζητήση, 
Ό Σουλτάνος δίχως άλλο θά τής τήν παραχωοήσ-τ. 
Αύταΐς είναι ή ειδήσεις η σπουδαίαις, ή μεγάλαις, 
Κα'ι εις άλλο πάλι φύλλο θά σάς 'πώ ακόμη κΓ άλλαις . 

μαντικός κλάδος τής γεωργίας έξ ενός υ 
παλλήλου, όστις ουδέν άλλο κάμνει, ή νά 
παρεμβάλλη προσκόμματα εις τήν βελ-
τίωσίν της. Ά ν ό θρασύς ούτος υπάλλη
λος, ό καταστάς επαχθής τοις πάσΐ, δέν 
έδωκε τήν παραίτησίν του, οφείλει ό αρμό
διος υπουργός νά τόν παύση πρός τό κα
λόν τής υπηρεσίας. Ποΐα πλεονεκτήματα 
ευρίσκει είς τόν άνθρωπον τούτον; 

— Ό κ. Αθανάσιος Βερναρδάκης, ό 0-
μ'αΐμος αδελφός τοϋ λάμψαντος εις τόν ο
ρίζοντα τής δραματικής ποιήσεως αστέρος 
κ. Δημ. Βερναρδάκη, ό σπουδάσας ειδικώς 
τήν κτηνοτροφία-;, διωρίσθη διευθυντής τοΰ 
γραοςίου τής εταιρίας τών Μεταλλουρ
γείων τοϋ Λαυρίου. Ούτω λοιπόν όλαι άί 
είδικο'τητες έπλήρωσαν τάς θέσεις τής ε
ταιρίας, ήτις τώρα αναμφιβόλως θέλει 
φθάσει ταχέως εις τό Ζενίθ τής προόδου. 
Χαρά καί ευτυχία εις εκείνους όσοι Ιχουσι 
μετοχάς τής περί ής ό λόγος εταιρίας. 

— Ό διδάκτωρ τής Νομικής κ. Φίλιπ
πος Πάλλης, παραφρονήσας κατ' αύτάς, 
συνέταξε πραγματείαν, διά τής οποίας, 
ώς λέγει , ζητεί έπιστημονικήν θρησκείαν, 
«έγκειμένην έν τη φύσει τοΰ ανθρώπου, έ-
πιβαλλομένην άφ'εαυτής καί ουχί διά τοδ 
φόβου, τής βίας καί τής κυβερνητικής εγ
γυήσεως, ελευθέρως έξασκουμένην άνευ τής 
μεσολαβήσεως ιερέων, ιεραποστόλων καί 
έν γένει κλήρου, επιζητούσαν τήν εύδαιμο-
νίαν τοΰ άνθρωπου έν τώ κόσμω τούτω καί 
ουχί έν φαντασιώδει άλλη ζωή, καί έχου-
σαν ναόν ούχι δημοσίας οίκοδομάς, άλλά 
τόν οίκον τοΰ θεοΰ, τό σύμπαν.» Ήμεις , 
μή είξεύροντες πώς ν ' άπαντήσωμεν είς τάς 
ιδέας ταύτας τοΰ κ. Ηάλ7νη, τόν συλλυ-
πούμεθα άπό καρδίας διά τήν τρίλλαν του, 
καί προτρέπομεν τήν Κυβέρνησιν καί τήν 
Ίεράν Σύνοδον νά λάβη σύντονον πρόνοιαν 
περί τοΰ παθόντος, διότι μέγας κίνδυνος 
είναι, μήπως αί ίδέαι τοΰ σαλευθέντος νοός 
του μεταδοθώσι και είς άλλους. 

— Ό κ. Χρήστος Οίκονομόπουλος, έπι 
δεκαοκταετίαν όλόκληρον διατελέ&σς δη
μόσιος υπάλληλος, καί ένεκα τής τιμιότη-

οιοτΐ άλλως ή Φάλαγξ οσονούπω κατα
στρέφεται, καί είς μάτην ο[ στολαί, τά γυ
μνάσια καί οί τόσοι μόχθοι. 

-— Τό έν Καλάμαις δημοτικό·/ συμβού
λιο·.» τή προτάοει τοΰ δημάρχου κ. Έμμ. 
Μπενάκη έψήφισε νά διατεθή τό έκ 40,000 

ί δραχμών περίπου άποθεματικόν κεφάλαιον 
είς τήν κατασκευήν πυριτατοθήκης, κατα
στήματος διά δημοτικό·; ΣχολεΓον καί τριών 

• φρεάτων. Διά τάς τοιαύτας άγαθάς καί 
ωφελίμους πράξεις δέν δυνάμεθα καί ημείς 
ώς Καλάμιοι νά μή έκφράσωμεν τήν εύ-
ΎνΜΐιοσύνην μας πρός τε τόν κ. Δήμαρχον 
καί τό οημοτικο, - , . ^ χ ι ο ν . *Λς ίδωσι 
τώρα οί αγαθοί Καλάμιοι, οτι ό νέος Δή
μαρχος έξοδεύει τά περισσεύματα εις τας 
μάλλον επείγουσας άνάγκας τοϋ τόπου, 
ένώ 6 έπί δωδεκαετίαν διέπων τήν δημοτι-
κήν αρχήν περίκλυτος Πετράκης κατεσπα-
τάλα όχι μόνον τά περισσεύματα, ά?,λά 
καί τά έξ 120,000 δραχ. χρέη τοΰ δήαβυ, 
εις τήν διακόσμησιν καί τόν καλλωπισμών 
τοΰ κατά τήν παραλίαν Ε π ι γ ε ί ο υ Πα
ρ α δ ε ί σ ο υ του. 

— Τό έν Καλάμαις σταθμεΰον τάγμα, 
απαρτιζόμενον έξ ευγενών καί χρηστών άν-

• δρών καί έχον Διοικητήν άνδρα γενναίον 
καί αγαθόν, επισύρει καθ' έκάστην τήν συμ-
πάθειαν καί τούς επαίνους τών πολιτών 
δι' όσην προσπάθειαν καταβάλλει περί τήν 
τάξιν καί τήν πλήρη ήσυχίαν τής πόλεως. 
Έπί τούτω ή δημοτική αρχή προσέφερεν 
αμνούς κατά τήν ήμέραν τοΰ Πάσχα είς 
τούς γενναίους καί αληθείς στρατιώτας, 
όπως ούτως έκφραση τήν έκ μέρους όλων 
τών πολιτών πρός αυτούς ευαρέσκεια·/. 
Είθε πάντοτε τοιαύτας εύαρέστους αγγε
λίας νά μανθάνωμεν έκ τής πατρίδος μας. 

— Ό έν τω Ύπουργείω τών Εσωτερι
κών Τμηματάρχης Μανσόλας έτιμωρήθη 
πειθαρχικώς ύπό τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως 
ένεκεν απείθειας πρός τόν προϊστάμενόν 
του. Ώς έκ τούτου, λέγεται , ότι έδωκε 
τήν παραίτησίν του έκ τής υπηρεσίας. '*Αν 
τοϋτο ήναι αληθές, όπερ εύχόμεθα πρός τό 
καλόν τής υπηρεσίας, άπαλλάττεται ό ση-

ΣΚΗΝΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 
. . — _ κ 

' ϊ π ό 

ΣΤΩΙΚΟΥ. 
(Τδε προηγούμενον αριθμόν). 

τας τούς συνταξιώτας μου κάγώ έφάνην 
ώς δήθεν μή τούτου άνεχόμενος, ψιθυρι'- ' 
σας λέξεις τινάς μέ ώνόμασε Οερσίτην. 

Τοιούτοι ήμεθα έν σκιαγραφία άσθενε- ί 
στάτη έγώ τε καί οί δύω φίλοι μου, οίτινες 
έν παρωδία ήδυνάμεθα νά παραβληθώμεν 
πρός τούς Τρεϊς Ισχυρούς τοΰ Δουμά ώς 
παντοΰ καί έν πάσιν, αδιάσπαστοι όντες. 

Είς τό γυμνάσιον συνήθως ένασχολού-
μεθα νά έμπαίζωμεν τούς μαθητάς, είς τάς 
οδούς νά φλυαρώμεν κατόπιν τών μαθη
τριών καί είς τά δωμάτια μας νά συνόια-
σκεπτώμεθα έπί τών ερωτικών μας επι
χειρήσεων καί νά συζητώμεν τά ερωτικά 
σχέδια μας, άτινα ήσαν πολλά καί ποίκιλα, 

σαι παντας τους γνωστούς εις αυτας, καί 
τέλος άναγινώσκουσαι καί συντάσσουσαι καί 
άντιγράφουσαι έπιστολάς, Κυρίως ό λό
γος μου είναι περί τών εξωτερικών μάθη* 
τριών παντός παρθεναγωγείου, διότι αί βίκο-
τροφοί όπως δήποτε είσι σωφρονέστεραι 
έξ ανάγκης άτε τής ελευθερίας έστερημέναι, 
Ε ν α λ λ ά ξ έκάστην ήμέραν τής εβδομάδος 
άφ' ότου έγώ τε καί οί φίλοι άπεφασίσαμεν 
νά προσκτήσωμεν ερωμένη ν , έσυχνάζομεν 
είς έκάστην τών παρά τό Άρσάκειον λεω
φόρων έπισκοποϋντες τάς παρερχομένας 
νεά%ιδας μέχρις ότου έβασίσαμεν τήν έχλο-
γήν μας, Έκ τής λεωφόρου Πανεπιστη
μίου διήρχετο συνήθως όμιλος τις έκ τεσ
σάρων κορασιών πάντων έν νεαρωτάτη ήλι-
κιη13—1-4 ετών. Ταύτας, έξετάσαντες 
τήν καλλονήν καί συσκεφθέντες, άπεφασί-
σαμεν νά καταστήσωμεν εμάς διά παντός 
μέσου, Έ γ ώ , όστις ανέκαθεν είχον ιδιά» 
ζούσαν κλίσιν πρός τάς ευτραφείς γυναί
κας έξελεξάμην μελάγχρουν τινά, ζωηράν, 

; τ ά ί κνήμας έχουσα·/ στρογγύλας καί εύ» 

Οί έρωτες εκείνοι επειδή ήσαν δοτ'είπείν 
οί πρώτοι σκαλαθυρματικοί έρωτες μου 
και τά γυμνάσματα τών μετ' έπειτα, θέλω 
διηγηθή. Έν πρώτοις αφηγούμαι τούς άπό 
κοινού μετά τών φίλων μου ένεργηΟέντας. 
Επειδή δέ συνήθως ούτοι περιεστρέφοντο 
μετά τών μαθητριών ανάγκη ολίγα περί 
τούτων νά αφηγηθώ. 

Και τών άλλων μέν παρθεναγωγείων 
τών Αθηνών ιδίως όμως τοϋ Αρσακείου 
αί μαθήτριαι πάσαι ανεξαιρέτως θεωροϋσιν 
εν έκ τών ων ούκ άνευ τής σπουδής αυτών 
καί τήν περί τό έρωτεύεσθαι έξάσκησιν. "J5> 

ι ταϊς όδοίς βαδίζουσαι έξετάζουσι τούς πα-
; ροδίτας νέους καί άναζητοΰσι τούς μάλ

λον τούτων κομψευόμενους, έν δέ τω σχο-
• λείω αγνοώ άν καί τάς ώρας τών μαθημά-
; των άλλ' άναποφεύκτως κατά τάς τής άνθι 
- παύσεως σχηματίζουσιν ομίλους άφηγού 
. μεναι άλλήλαις τά τοΰ έρωτος των , κρί 
- νουσαι καί έπικρίνουσαι άλλήλας , έκμυ 
ι στυρευόμεναι τά αισθήματα τω », συζητοϋ 
, σα: τήν έκλογήν τών εραστών, σ χ ο λ ί ο υ 

κομισθέντων εσχάτως έξ Ευρώπης. Οί βου- ά 
λόμενοι προσελθέτωσαν καί θέλουσιν εύχα- δ 
ρι ^τηθή καί διά τ->ν ποιότητα τών καπέλων κ 
καί διά τήν έφθηνήν τιμήν, εις τήν οποίαν χ 
θά τά άγοράσωσι. — κ 

Ό έμπορορράπτης κ. Τζάννο,ς Αθηναίος ά 
έκόμισεν εσχάτως είς τό κατάστημα του η 
έξ Ευρώπης υφάσματα στερεά καί ποικιλό-
χροα διά Οερίνάς ενδυμασίας. Οί θέλοντες 
νά κάμωσι μέ συμαέρουσαν τιμήν θερινά έν- δ 
θύματα άς προσέλθωσι καί θά εύχαριςηθώσι. ο 

Τό μεταξύ τών οδών Αιόλου καί Άθτ - i 
νδς έπί τής όδοϋ Βο.οέ^- *·-· « δ Λ 

ιυι.ογραφείου Παλιγγενεσίας εύρύχωρον 
έργαστήριον ενοικιάζεται άπό τας αρχάς ι 
τοϋ προσεχούς μηνός, ί 

Καλάμαι τήν 19 Απριλίου, < 
1 Χθες τήν Κυριακήν ό εικοσιπενταετής ' 
Ινεανίας, κατά δέ τάς κακάς γλώσσας πεν- | 
Ι τηκονταετέςγεροντοπαλλήκαρον Δημήτριος 
' ΙΚακουλίδης διασκεδάζων καί σπουδαιολο- ' 
' γών έν Φυτηά προσεκαλει όλας τάς νέας 
' νύμφας νά έκλέξωσι γαμβρούς μεθ' ών ήτο 
"[έτοιμος ούτος νά διαγωνισθή ολόγυμνος 
> καθ'όλα, λέγων ότι πολλαί ύψηλαί δεσποι-
'Ινίδες τών Αθηνών ζητοϋσιν αυτόν ώς σύ-
" ζυγον καί ούτος αρνείται ισχυριζόμενος ότι 

[είναι ακόμη πολύ νέος καί ότι έδωκε τόν 
} Ι λόγον του είς μίαν τών βασιλοπαίδων τής 
1 Ευρώπης. Εντούτοις ή αστυνομία εθεσεν 

0 αυτόν ύπό έπιτήρησιν ένεκα τοΰ προσεγ-
γιζοντος θέρους. Ζ . . . 

; ΠΟΙΚΙΛΑ 
I Α : , 

,ς Καθά μανθάνομεν ό κ. Βούλγαρης έζή-
α τήσε τήν προστασίαν τού Σουλτάνου διά 
;ά πάσαν κακήν περίστασιν, υποσχεθείς αύτώ, 

ότι, έάν τόν κάμη καί μέγαν Βεζύρην, θά 
- καταστήίη τήν Ελλάδα Τουρκικήν έπαρ-

χίαν. Ό Σουλτάνος τω τήν άπεσχέθη προ-
Λ ) - θύμως. 
ίις Τό άτμόπλοιον τών αδελφών Πεταλά 
ς, Ι μέλλει εντός ολίγου νά γίνη θωρηκτόν 

τμόπλοιον προς τοΰτο παρηγγελθ·^σα·νΐ 
έκα καόν ια Κρούπ, θά προσληφθώσι δέ, 
αί χίλιοι ναϋται έμπειροπό).εμοι, έκλε-
θησόμενοι έκ τών ενταύθα και έν Χαλκίδι 
ατοικούντων Ισραηλιτών, καί ούτω θά 
ποπ? εύση είς τά τουρκικά παράλια, διχ νά 
ναι έτοιμον έν πάση περιπτώσει πολέμου, 

Ό έπί τών ναυτικών υπουργός κ. Άν·» 
ρέας Αυγερινός παρήγγειλε νά παρασκευ-
ισθώσι πάντα τά πολεμικά ατμόπλοια τής 
Ελλάδος, θωρηκτά t* κ α ί μΐρ Μ <• εντός ίχίχ-τ r i ^ À £ i νά πραγματοποιηθή ή μ ε ι 

' άλη Ιδέα. * * 
Καί ό πρωθυπουργός κ. Κουμουνδούρος 

ιαρήγγειλε νά κτισθώσι τά μακρά τε ίχη , 
!ιά τών οποίων άλλοτε ό Θεμιστοκλής ή -
/ωσε τάς Αθήνας μετά τοΰ Πειραιώς, όπως 
>ύτως ή πρωτεύουσα τής Ελλάδος δυνηθη 
'ά ευρέθη ε'ς θέσιν αμύνης είς πάσαν πε-
ιιστασιν, ^ 

Καθά διαδίδεται, ό κ. Γρίβας, συλλέξας 
πέντε χιλιάδας γενναίων καί ατρόμητων 
φουστανελοφόρων Άκαρνάνων, προτίθεται 
νά μεταβή είς.θεσσαλίαν καί έπαvαστατή^ 
ση αύτήν,' όπως έξιλεωθη ούτω δι' όσα ά-. 
μαρτήματα^ π ραζ £ ν έ π 1 ' ' ί ς ύπουργείας του, 

* 
Καθά λέγεται ό κ. Κορομηλάς προτί

θεται νά άνεγείρη μικρόν τι έαρινόν θέα
τρο·/ έν Κηφι'σσία, διά νά παραστήση τάς 
εκδοθείσας καί ανέκδοτους κωμωδίας του, 
Ό φίλος ιατρός κ. Αλέξανδρος Θεοδωρί
δης προσεφέρθη ευγενώς νά παραστήση τον 
βλάκα Κ ο υ κ ά κ η ν . Ηιστεύομεν ότι ή ε
πιτυχία τής κωμωδίας θά ήναι πλήρης. 

Ψ 

Πολλοί ώνόμασαν τούς αξιότιμους ίδρυ-
τάς τής Αθηναϊκής Αέσχης Ε υ λ ο σ χ ί -
στας· ήμεις άμφιβάλλομ?ν ΛΊ έχωσι τα 
προτέρημα τοϋτο. 

Ό συντάκτης τοϋ «Αιώνος» κ. Φιλήμων 
μέλλει νά άπέλθη είς Άμερικήν, διότι δέν 
δύναται πλέον νά Γη εις χώραν όπου άρ
χει βασιλεύς, θ ά τόν άκολουθήση δέ και 
ό κ. 'Ρόκος Χοϊδάς. 

τβς του, τής δραστηριότητος του καί τοΰ : 
ακαμάτου περί τήν ακριβή έκπλήρωσιν τών , 
καθηκόντων του ζήλου προαχθείς είς άνω- | 
τέρας θέσεις ύπό τών κατά καιρούς Κυ
βερνήσεων, ευρίσκεται πρό πολλού άνευ 
υπηρεσίας, παυθείς αδίκως καί άνευ ούδε-
νός λόγου ύπό του πρώην Υπουργού τών 
Οικονομικών κ. Πετιμεζά. Πιστεύομεν ότι 
έ κ. Σωτηρόπουλος, Οστις πάντοτε εκτιμά 
τήν άξίαν και ικανότητα τών υπαλλήλων, 
θέλει φροντίσει νά έπαναφέρη οσον τάχι
στα είς τήν θέσιν τοϋ Έσόρου τόν κ. Χρή-
σιον Οίκονομόπουλον, όστις έ/.τ?ς τοϋ ότι 
έχει πολυμμελή οίκογένειαν, είναι ο μο
νός αμερόληπτος υπάλληλος, ουδέποτε ύ 
πείκων είς φατριαστικά πάθη καί κομμα
τισμούς. 

Έξαπατηθείτης τής Διευθύνσεως τοϋ 
«Αριστοφάνους» εδέχθη καί έδημοσίευ^εν 
εις τέσσαρα κατά συνέχειαν φύλλα διατρι-
βάς καθαπτομένας τής ύπολήψεως καί τών 
πατριωτικών αισθημάτων τοΰ κ. Αθανασίου 
Ζάππα, έκτελεςοΰ τής διαθήκη; τοϋ αειμνή
στου Εύαγγέλη Ζάππα. Επειδή πολλοί τών 
αναγνωστών μας πιθανόν νά έδωσαν πίστιν 
είς τούς λόγους τοΰ διατριβογράφου, άναγ-
χαζόμεθα ν ' άπαντήσωμεν ε!ς τό προσεχές 
καί νά καταδείξωμεν τά ελατήρια, τά όποια 
παρεκίνησαν τόν φ ρ ο υ ρ ό ν τών παρασή
μων νά κατέλθη είς τήν δημοσιότητα. 

— Είς τό πλησίον τβϋ βιβλιοδετείου τοΰ 
κ. Πεντεφρή κείμενον οίνοπωλεΐον υπάρχει 
άπό τίνος καιροΰ καί χαρτοπαίγνιο·/, είς τό 
όποιον, καθώς έπληροφορήθημεν,λαμβάνου-
σι μέρος και τινα αστυνομικά όργανα. Έφι-
οτώμεν τήν προσοχήν τοϋ κ. Διευθυντού τής 
Αστυνομίας έπί τοΰ χαρτοπαιγνίου τούτου 
καί τόν προτρέπομεν ού μόνον νά διαλύσ-) 
αυτά, άλλά καί νά καιροφυλακτήση, όπω< 
συλλαβή έπ' αυτοφώρω χαρτοπαίζοντα τι 
έν λόγω άστυν. όργανα καί τιμωρήση αύτι 
παραόείγματικώς. 

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Ή Σ Ε Ι Σ . 

Τό έπί φίλοκαλία διακρινόμενον πΛοπο: 
}.εϊον τοϋ κ. Γάτ έπλουτίσθη κατ ' αυτά 
διά καπέλων ψάθινων αρίστης ποιότητος 



τραφείς καί τ « ς παρειάς ύποτρεμούσας ε< 
έκάστω βήματι αυτής. Ά κόμη της μακρά 
καί μ,έλαινα έκυμαίνετο εις ταχείας πλε-
κτάνας εκατέρωθεν τών ώμων αυτής μέ
χρις όσφύος, ήτις στρογγυλή καί ευτρα
φής ούσα είχε αληθώς τι τό ήόονικόν. Ά μ α 
ιοών αυτήν τό πρώτον έπεφώνησα έν πα
ρωδία τό γνωστόν εκείνο τοϋ Ηροδότου. 
Ω λ όρε ο ρ γ ά ή φ ϋ σ ι ς τ ο υ υ ί ο ϋ σου 

π ρ ό ς τ ά μ α θ ή μ α τ α , όπερ ήτο σύνηθες 
επιφώνημα πρός πάσαν έπαγωγόν καί κα-
λήν τήν όψιν νεανίδα, δηλοϋν βτι ή φύσις 
αυτής έρρεπε πρός τά ερωτικά. Τήν πρώ-
την έρωτικήν μου δήλωσιν έποίησα τη νεά-
ιδι διά τών στ ίχων τοϋ Σούτσου 

Στους ώμους σου ή κόμησοα άστράπτει λυο
μ έ ν η 

Ό ς ό ξανθός Υάκινθος εις δύω σχιζομένη 
Ώ ς τό άρωματοειδές κεραυνωθέν καί καίον 
Μέ πυρπολεί ό έρως σου τόν μόσχον απο

π ν έ ω ν . 
Έπι τρείς συνεχείς ημέρας ήκολουθουμεν 

1 τάς νεαράς μαβητ ίας παρά πόδας δίκην 
κυναριων, πλείστας έςόπισθεν αυτών φλυα-
ροΰντες χωρ-ς νά τυγγάνωμεν ουδεμιάς 
απαντήσεως. Τήν δέ τετάρτην ηύτύχησα 
πρώτος έγώ νά λάβω άπάντησιν είς τάς 
έρωτίκάς μου διαδηλώσεις παρά τής πα
χουλής μου μαθήτριας. Αύτη είχε κυριω-
λεκτικώς ώς έξης· 

— Μοϋ κάμης τήν χάρι γαϊδούρι νά μέ 1 

άφήσης ήσυχη. 
Αί λίαν άβροεπείς αύται φράσεις ήχησαν 1 

είς τά ώτά μου ώς ήχος βομβοβόλου καί 
σχεδόν άλαλον μέ κατέστησαν. Ένώ οι δύω ] 
φίλοι μου διερρηγνύοντο είς άσβεστους γέ- < 
λωτας , έγώ καταπόρφυρος καί άσυνάρτη- <• 
τα ψ ε λ λ ί ζ ω ν ύπεχώρουν ύποχώρησιν τα-
κτικήν, μόλις συγκρατών τήν άγανάκτη- ι 
σίν μου, ήτις ήτο έτοιμη νά έκραγη είς ί 
χυδαίας καί βάναυσους ύβρεις. ^ 

— Α υ τ ά τά βρωμοκόριτσα, εΐπον έν πλή- ρ 
ρει αγανακτήσει είς τούς δύω φίλους μου, ε 

όταν έμακρύνΟημεν εκείνων, μας περιφρο- ν 
νοϋσι καί ημείς πρέπει νά τά δώσωμεν νά 

έννοήσωσιν οποίοι είμεθα. 
— Ναι βέβαια, έψιθύρισεν ό Τιμολέων, 

ώθών διά τοϋ άγκώνος τόν έτερον φίλον, 
άκοϋς άκεί νά σέ ονομάσουν γαϊδούρι, μά 
τόν θεόν άν τό έλεγεν εις έμέ δέν είξεύ-
ρω τί ήθελον νά κάμω, μά νομίζω . . . 

— Νά σάς π ώ τήν άλήθειαν, διέκοψα 
έν αμηχανία έ γ ώ , πρώτη φορά μοϋ συμ
βαίνει αυτό είς τήν ζωή^ μου. Τις οίδε τ ί
νος γαϊδουροκόριτσα θά ηναι. Αύριον όμως 
ΰά ταϊς δείξω τί εστί βερύκοκο. 

Ή όμιλλία σας έπεξετάνθη έπι τινα έτ 
^ρόνον έπί τοϋ παθήματος μου, μέχρις ότου 
ρθάσαντες είς τό «Άντρον τών Νυμφών» 
ιιετάξαμεν τούς ά ρ γ ε λ έ δ ε ς μ α ς . 

Όταν έπανήλθον οικαδε έβασάνισα έπί 
ΐολύ τόν νουν μου ζητών νά άνεύρω τ ί 
όφειλον νά πράξω τήν επαύριον πρός ίκα-
οποίησιν τής προσβληθείσης μικροφιλοτι-
ιίας μ·υ, άλλά έπεισόδιον τι τήν έπιοΰσαν 
μέλλε νά μέ άπαλλάξη εντελώς τής αμη
χανίας μου καί άνυψώση τήν περί τά έοω-

(άκολουίνλ'Ί 


