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ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ.
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*0 κόσμος άπεφάσισε τον δρόμο του ν’ άλλάζ’ρ,
■νχ χ^χχάί^ νά συγχωρή, ποτέ νά μ ή σκοτώνη, 
ό κλέφτης τ’ άλλου τό ψωμί νά μή ζητή ν’ άρπάξνι, 
κ’’ ό ψεύτης νά φόνρχΐζίίαι γΐά την αλήθεια μόνη.
Τοΰ γείτονα του τό καλό ό άνθρωπος νά θέλτρ, 
καί πώς περνά την ώρα του ποτέ νά μη τόν μέλλν).

Οί νόμοι καί τό Σύνταγμα νά πάν κατά διαβόλου, 
νά μην εύρίσκεται άρχή, κλητήρας, ’Αστυνόμος, 
ό Δεληγίάννης ό κομψός νά μή ’μελ-ζ} καθόλου,
/.ί’ ό Τραπεζίτης ό Σκουζές νά γίνη γαλαντόμος 
Νά προσκαλούνται ’στά ψηλά σαλόνια κΐ’ οί χωρίάται, 
κΐ’ οί κύριοι ομογενείς νά γίνουν δημοκράται.

Όλα τ’ ανδρόγυνα νά ζοΰν πιστά κι’ αγαπημένα, 
εις τήν γυναίκα μοναχά ό άνδρας της νά φθάνη, 
ποτέ της νά μή φαίνεται μέ μάγουλα βαμμένα, 
καί ούτε νά τρελλαίνεται γΐά μόδα καί φουστάνι.
Νά είναι όλα ζάχαρι, νά ήναι ολα γλύκα,
κι’ δ κόσμος νά παντρεύεται χωρίς παππά καί προίκα.

Νά παύσουν πΐά οί πόλεμοι, νά λειψή πΐά τό αίμα, 
νά μήν πατή ό δυνατός εις τοΰ πτωχοΰ τό χώμα, 
ό κόσμος νά μή σκ,ΐάζεται τό ράσσο καί τό στέμμα, 
xi’ ό Κουμουνδοΰρος νά γενή μέ τόν Τρικούπη κόμμαί 
Οί βουλευταί νά μή ζητοΰν ρουσφέτ,α γΐχ τούς φίλους, 
χχι πέντε δέκα νάχουμε τοΰ κράτους υπαλλήλους.

Ό Παππαμιχαλόπουλος θά γίνη δικολαβος,
καί μυλωνάς ό Μπούμπουλης, αν θέλη, καί βαρκάρης ,
ό Άνταμ Σωτηρόπουλος άχυρων εργολάβος,
κΐ’ δ γυναικάς Αυγερινός δέν θάναι σκανδαλιάρης.
*0 γέρο μας Καλλιφρονάς θά βάλλη ρεδιγκότα, 
κι’ ό Βλάχος πάλι ποιητής Θά γίνη σάν καί πρώτα

Θά γράψη άρθρα κύρια ’στήν Ωρα κϊ’ ό Γονίδης,
γΐά Πρέσβυς καί ό Κότταρης θά πάη ’στο Παρίσι,
μοναστηριού ηγούμενος Θά γίνη ό 'Ροίδης,
καί θέσι δ Βυζάντιος τελώνου Θά ζητήση·'
θά γίνουνε μανάβηδες οί δημοσιογράφοι,
κ’’ ό Γιάννης ό Καμπούρογλους ακόμη δέν θά γράφηΙ
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Ή κάσσα τοΰ Ταμείου μου θέ νά βρεθή γεμάτη,
ποτέ σέ δικαστήριο κανένας δέν θά τρέξη,
τοΰ Κόντε Κάστρου θά παιχθή τό δράμα ’στό Παλάτι,
καί μιά κυρία πρεσβευτοΰ την Μάρτυρα- θά παίξη.
Κί’ ό γέρο Κλάδος θά γεν-Jj ’στίίς Τούρκισσαις ευνούχος, 
κί’ έγώ θά γίνω πιά πεζός....καί εκατομμυριούχος.

θοΐΐΐ'ΐβ.

ρασκευης τό έκαμε χορατά καί δτι έννοοΰσε, άφοΰ τήν 
έκοβε, νά τού την έπιστρέψη πάλιν μετά τάς Έορτάς.

Αύτήν την άπολογίαν ετοιμάζεται νά κάμη ό άγαπη- 
τός /’αμπαχάς,οστις άπό τίνος έλαβεν ύπό τήν προς-ασίαν 
του δλους τού άποκεφαλιστάς χωροφύλακας, πριν τοΰ 
Ήρώδου δστις δμως δέν ήτο χωροφόλαξ.

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Έν τώ Ναώ τήν ημέραν τής Άναστάσεως.
Ό έρωτύλος Γραμματεύς τής Νομαρχίας κ. θωμόπου- 

λος—ω καί συγχαίρομεν διά τόν προβιβασμόν του — είχε 
τοποθετήσει έντός τού κιγκλιδωτού χάχηδές τινας έκ 
τοΰ έξωτερικοΰ, σύν γυναιζί καί άνδράσι.

Εί. έκ τών γραφίσκων τοΰ ύπουργείου τών έξωτερικών 
άρχίζει νά τούς σχονντίϊ καί νά τούς παραμερίζη.

Πλησιάζει καί εις έ'να, διόλου χάχαν :
— Μά σάς είπα δτι αύτή ή θέσις, τού λέγει, είναι 

γίά ’/<«<?, τούς διπλωμάτας.
— Έ, μά τότε, τοΰ άπαντα ό Κωνσταντινουπολίτης, 

άφοΰ εΐσθε διπλωμάτης, πώς έκτελεϊτε καί χρέη κλη- 
τήρος !

Καί ό καλλιγραφίσκος άκόμα έχει τό στόμα άνοικτόν!!

Αί δύο έφημερίδες, ή παλαιά καί ή νέα, ήρχισαν νά 
προανακρούωσιν έλάττωσιν (μινόρε) τοΰ έν Καίρω τηλε- 
γραφηθέντος προξενικού εγκλήματος. Ή νέα μάλιστα 
νομίζει καθήκον δλων μας νά περιμένωμεν τήν έκθεσιν 
τού κ. Άλεξάκη, τού δράστου τού έγκλήματος, κατά τά 
έκ Καίρου τηλεγραφηθέντα ύπό τοΰ πολιτικού ήμών πρά- 
κτορος καί δλης τή, Κοινότητος.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ.

Έμάθομεν δτι ό λοχίας ό άποπειραθείς ν’ άπαλλάξη 
τόν υιόν τοΰ ξενοδόχου τού Ξενοδοχείου των 'Αθηνών 
άπό τής κεφαλής του κατά τήν ημέραν τής Μεγάλης Πα-

Δέν πταίει ό Σουρής πταίω έγώ ποΰ τόν ’πήρα μαζύ 
μου κατά τήν έσπέραν τής Άναστάσεως.

Συναντηθέντες έν τώ καφεψείφ ήρξάμεθα συζητούντες.
— Σέ ποιά έκκλησία θά πάμε ; Είς τήν αγίαν Ειρή

νην δέν πάω, λέγει ό Σουρής, διότι δέν έχω σκοπό νά πέ
ση καμμιά σανίδα άπό τής σκαλοσαϊς νά μέ σκοτώση. 
“Οσω διά τήν Ζωοδόχον Πηγήν, νά μέ χρυσώνης, δέν 
πάω νά σταθώ ούτ’ άπέξω.

—Πάμε τότε στή Μητρόπολιν, άπαντώ έγώ.
— Ωραία σκέψις, νά πάνε νά μάς πλακώσουν, νά ξεμ- 

περδεύωμε.

— Αϊ τότε, ποΰ στό διάβολο θά πάμε ;
— Πάμε εως τήν μπυραρία τοΰ Μπερνουδάκη, κ' έκεϊ 

σκεπτόμεθα.
Καί έπήγαμε. Έν αύτή ήρξατο φιλονικεία περί τοΰ 

τί μπύρα θά έπίναμε. Ό Σουρής ήθελε τής Βιέννης καί 
τού Μονάχου, έγώ έπηρκούμην καί είς τήν έγχώριον. 
Μετά πολλάς συζητήσεις άπεφασίσθη τέλος νά πίνη έκεϊ
νος μισό ποτήρι τής Βιέννης καί έγώ ένα ντόπιο, διά νά 
-ημεθα ίσα ίσα ώς πρός τό ποσόν τής πληρωμής. Πίνον
τες ήρξάμεθα διαλεγόμενοι.

— Πώς τό 'βρίσκεις νά μή πάη ό βασιλεύς είς τήν 
έκκλησία έφέτος ; Έγώ άποδίδω πολιτικόν σκοπόν.

.— Όμιλεΐς σάν παιδί. Φοβείται μήπως κρυολογήση, 
ό’πως τήν έπαθε στόν Πειραιά. Δέν είνε συνετισμένος, 
βλέπεις, είς τό άστατον κλίμα τής Αττικής.

— Άς άφήσωμεν αύτά. "Εμαθες τά νέα τερτίπια τοΰ 
Κουμουνδούρου σου ; Φοβερό πράγμα, τρομερός κατεργά
ρης. Δηλαδή ή έπίνοια αυτού τού άνθρώπου είς τήν 
έξεύρεσιν πονηριών είνε μοναδική. Δέν έχει ταίρι.

— Τί τρέχει;
— Τό πρωί συνηντήθην μέ τόν Παντελή Παππαδάκη 

καί μού είπεν δτι ό γέρο—Νέγρης τοΰ είπεν, δτι, έξ Αμε
ρικής ένας κάποιος Άμστρογγ καί συντροφιά, έπεμψεν είς 
τόν Αιώνα διακόσια, δολάρια, δηλαδή χιάίας ύιαχοσΐας 
δραχμάς μέ τήν ύπόσχεσιν δτι θά τώ πέμψη καί άλλα 
δισχίλια, ήτοι δώδεκα χιλιάδας δραχμάς ύπό τόν δρον 
νά χαύοη γράγων χατδ, τοΰ Κουμουνδούρου . . .

— Ώ διάβολε. Τοιαύ την έπιστολήν έξ Αμερικής άπό 
τόν ίδιον “Αμστρογγ είδα πεμφθεΐσαν καί είς ένα άλλον 
δημοσιογράφον περιέχουσαν δεχαχε'ντε δολλάρια, δραχμάς 
δηλαδή έννενήντα, μέ τήν αύτήν ύπόσχεσιν έπίσης, δτι 
θά τώ πέμψη καί άλλα δ ιαχόσια, έάν παύση γράφων κατά 
τού Κουμουνδούρου. Φοβερά κατεργαριά. Τί συμπεραίνεις;

— Άπλούστατον. ’Ιδού τί λέγει ό κόσμος. Οτι αύ

τός ό έξ Αμερικής Άμστρογγ δ θέλων νά δωροδοκήση 
τάς κατά τοΰ κ. Κουμουνδούρου γραφούσας έφημερίδας, 
εινε ανύπαρκτον πρόσωπον, δτι αί έπιστολαί αύται έχαλ- 
κεύθησαν ένταΰθα, έν τώ έργοστασίω τών καϊμέδων καί 
έπέμφθησαν είς τήν Αμερικήν είς ώρισμένον πρόσωπον, 
παρ’ ού έξαπεσχάλησαν ταχυδρομικώς ένταΰθα. Ότι ή 
ύπόσχεσις μείζονος δωροδοκίας εινε χάλτι, δπως αί έν 
λόγω έφημερίδες, προσεγγιζούσης ήδη τής έν τ-Jj βουλ-Jj 
συζητήσεως τής κατηγορίας τού Κουμουνδούρου, παύσωσι 
γράφουσαι κατ’ αύτοΰ, καί διερεθίζουσαι τήν κοινήν γνώ
μην.

— ΙΙοωτότυπος άληθώς φενάτσα, πρωτάκουστος τφ 
δντι πολιτική κακοήθεια. Είμαι περίεργος νά ίδώ τί θά 
γράψη ό Αιών καί άν θά διαψεύση ταΰτα.

— Δέν κάμεις δουλειά σου, θά τό ρίψη στό κουφό.
Μεταξύ λόγων ήκούσθησαν πυροβολισμοί προάγγελοι 

τής άναστάσεως, έφ’ ω έγερθέντες διηυθύνθημεν πρός 
τήν Μητρόπολιν.

Έξαίσιον θέαμα παρίστα ή πλατεία αύτής. Έπί έξέ- 
δοας δαφνοστολίστου ό ιερός κλήρος έν χρυσοκεντήτοις 
στολαΐς έν μέσφ τών άπαστραπτόντων έξαπτερύγων έτέ- 
λει τήν τής άναστάσεως ιερουργίαν. Τά πλήθη συνω- 
θοΰντο έν τ-Jj πλατεία καί χιλιάδες λαμπάδων άνέπεμ- 
πον γλώσσας πυρός καταφωτιζούσας τά πέριξ καί παρι- 
στώσας τήν δλην πλατείαν ώς πέλαγος φλεγόμενον. Τά 
καιόμενα ποικίλα φωσφόρα έπέχεον φώς γλυκύ, δσον καί 
λαμπρόν. Ότε άπηγγέλθη τό Χριστός άνίστη, έκρότη- 
σαν τά πυροβόλα, διέλαμψαν αί λόγχαι τοΰ στρατού 
παρουσιάζοντος δπλα καί ή μουσική ήχησε τό έμβατή- 
ριον. Είχέ τι άληθώς τό συγκινητικόν ή μεγαλοπρεπής 
αϋτη θρησκευτική τελετή, τοσοΰτον εΐχον συγκινηθή, 
ώστε δτε είδον ρουκέταν διασχίζουσαν τούς αιθέρας, ένό
μισα δτι είδα τόν Χριστόν πετώντα άπό τό καμπαναριό 
είς τούς ούρανούς, καί θά έχασκα άκόμη έως τόρα, άν εύ-
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Εΐπον, δτι ό ’Ελβετός αξιωματικός έθελοντής, λαβών 
τούς ύπ’ αύτόν 25 άνδρας, έξεκίνησε νά χάη >ά σχοτώ- 
νης τούρχονς.

Ό ’Ελβετός είχε διαιρέσει τήν μοίραν του στρατη- 
γικώς.

Προηγείτο αύτής είς άνιχνευτής, τούτου ε’ίποντο δύο 
πρόσκοποι, ών πάλιν είς άγγελιοφόρος.

Τοΰ κυρίου σώματος—τό όποιον άμέσως θά ίδωμεν έκ 
πόσων άπηρτ^ζετο—ήκολούθει ή έκ πέντε άνδρών οπισθο
φυλακή, ταύτης ό σιτοπομπόμπος, ό δύο δισάκια γαλέ
τας φέρων, μετά τοΰτον οί τών πολεμοφοδίων κομισταί 
τρεις τόν άριθμόν, καί τέλος ή έκ πέντε άνδρών έφεδρεία 
Πλήν τούτων είχε καί πλαγιοφύλακας άνά δύω έξ έκα· 
τέρας πλευράς.

Ώστε τό κύριον σώμα, τό στρατηγεϊον, καί τήν κυ 
ρίως μάχιμον δύναμιν άπήρτιζον ό Έλβετός, ό γραμμα·

τεύς αύτού καί ό γραμματεύς τού γραμματέως.
Ή φοβερά αύτη στρατιωτική δύναμις κατήρχετο όπως

προσβαλούσα έξώση τής Άγυιάς τόν Άμούς Άγά, ηγού
μενον 1500 άνδρών Πλεβνομαχητών.

Κατ’ έπιταγήν τοΰ άρχηγοΰ πάντες σχεδόν ήμεΐς οί 
άλλοι είχομεν διασπαρή είς διάστημα τρίωρον πρός άνί- 
χνευσιν χωρικών, οΰς συλλαμβάνοντες ήγομεν άκοντας 
καί έξωπλίζομεν είς τό στρατηγεϊον, έν ω διεμένομεν 
ό γραμματεύς καί έγώ, τοΰ άρχηγοΰ δέν είξεύρω πού ζε— 
φαντόνοντος.

Μετά ήμίσειαν ώραν ήκούσθησαν μακρόθεν πυροβολι
σμοί.

— Τί τρέχει ; άνεβόησαν πάντες.
— Πόλεμος, άρχισε ό πόλεμος, βοώσιν οί χωρικοί.
— Σ’ τά δπλα ! Κραυγάζει ό πρό ήμών μοναδικός 

φρουρός
Δράττομεν τά σασεπώ τρέμοντες.
Συσφίγγονται αί σιαγώνές μας.
Τρέμομεν σύσωμοι, καί δέν δυνάμεθα ν’ άρθρώσωμεν 

λέξιν.
”Εν μιά στιγμ-Jj οί χωρικοί πάντες ρίπτοντες τά δπλα 

-·. ---- --·■ λ_/----- - καί γραμματέατρέπονται εις φυγήν, αφισαντες εμι 
μόνους ν’ άποθαυμάζωμεν τάς πελιδμονούς

Οί πυροβολισμοί έπυκνοΰντο, 
λαλήσωμεν.

νάς όψεις μας. 
δτε κατωρθώσαμεν να

— Καί τόρα, τί κάμομεν ; ήρώτησεν ύποτραυλίζωχ

— Τί κάμομεν ; ΓΙές μου καί σύ τί κάμομεν ; Ξέρω 
’γώ τί κάμομεν ; Φαίνεται δμως δτι τά κάμωμεν σάν 
τά μοΰτρά μας.

— Ποΰ εΐνε ό άρχηγός ;
— Κύριος οίδε ποΰ τρύπωσε.
— Νά παιανίση ό σαλπιγκτής συνάθροισιν.
— Ποΰ ’ντος ;
— Νά δράμ,ωμεν πρός έπικουρίαν . . .
— Βαστούν τά κότσα σου ;
Έν τούτοις οί διεσπαρμένοι ένθεν κάκεΐθεν έθελονταί 

-ήρξαντο συρρέοντες πρός τό στρατηγεϊον έκ τούτων ό 
πρώτος καταφθάς μάς άνήγγειλε τάδε : Ότι ό ιχνηλά
της τής στρατιάς τοΰ Έλβετοΰ, έκεΐ παρά κάτω, σέ 
μιά ρεματαριά, είχε συναντήσει ένα τοΰρκο κιρκάσιον 
ίππέα, δν πυροβολήσας έφόνευσεν, οτι τοΰτο μαθών ό έν 
Άγυιά Άμούς Αγάς, άνπεπεξήλθε μετά μέρους τών ύπ’ 
αύτόν άνδρών, καί οτι ό Έλβετός καί οί περί αύτόν 
διατρέχουσι τόν έσχατον κίνδυνον.

Μεταςύ λόγων κατέφθασαν περί τούς διακοσίους έκ 
■τών διεσπαρμένων έθελοντών.

Δέν είξεύρω, άλλά ό κίνδυνος δίδει τι, παρέχει δύνα- 
μιν καί είς τούς δειλούς. |

Πάντες εϊχομεν άνορθωμένας τάς τρίχας, τάς όψεις 
έρυθράς καί τούς οφθαλμούς πυρώδεις. Ήσαν καί τινες, 
λαβόντες έν άλλαις έπαναστάσεσι τό βάπτισμα τοΰ πυ

ρός, οϊτινες άνέκραξαν :
— Έμπρός, μωρέ, τί καθόμαστε ; Κάτω σκοτώνονται 

τ’ άδέρφια. Έμπρός !
— Έμπρός ! άνεβοήσαμεν πάντες.
Τροχάδην, παιανιζουσών τών σαλπίγγων, έβην βήματι 

ταχεΐ πρός τό μέρος τών πυροβολισμ,ών.
Έκεϊ καταφθάσαντες εϋρομεν τήν στρατιάν τοΰ Έλ

βετοΰ είς άτακτον φυγήν έπιδεδομένην.
Έπί τη θέα ήμών οί φεύγοντες έστησαν καί έπανήρ- 

ξαντο τών πυροβολισμών, δτε πλέον έλάβαμεν καί ήμεΐς 
μέρος.

Προτεταμέναις λόγχεσιν οί τοϋρκοι εύθαρσώς έφώρμουν 
καθ’ ήμών, καταφρονοΰντες τό ζωηρόν πΰρ, δπερ άσβε- 
στον κατ’ αύτών έξεπέμπαμεν.

Τής μάχης έξαφθείσης,έπικουρίαι έπεφάνησαν προσερ- 
χόμεναι τοϊς τούρκοις καί ετεραι σποραδικώς πρός ήμάς.

Χιών ήρξατο ααταπίπτουσα καί αί νεφέλαι έπύκνωσαν 
τόν ούρανόν.

Άντεμαχόμεθα έπί τρίωρον χίλιοι πρός πεντακοσίους 
τούρκους, άναγκασθέντες έπί τέλους, τοΰ σκότους έπελ- 
θόντος, νά ύποχωρήσωμεν εύσχήμως πως, χάρις είς τήν 
άνδρείαν δεκάδων τινων άνδρών, μ,αχητών έξησκημένων.

Ήριθμήσαμεν εϊκοσι έλλείποντας άνδρας,πλήν τών είς 
χεΐράς μας πληγωμένων δέκα, καί πέντε έξ νεκρών*

Τήν νύκτα ύπό τό φώς πυρών συνεκροτήθη στρατιω
τικόν καί πάλιν συμβούλιον.
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τραφές δουλάριον μέ τη λαμπάδα του δέν έβαζε φώκο στά 
μαλλιά μου.

— Μά, κυρά μου, ειπον, μήπως μέ πήρες γιά βεγγα
λικό καί θέλεις ν’ άνάψγς ; Καλά και δέν είχα γένεια, 
άλλως θά μέ εκαμνες παρανάλωμα τοΰ πυ^ός σου.

— Μέ συμπάθειο, κύριε, άπήντησε τό δουλάριον, δέν 
τό ήθελα.

— Έγώ ό’μως τά ήθελα !
Έγέλασε καί έχάθη εις τά πλήθη.
Παραπλεύρως μου διήρχετο σφιγκτβς συγκρ ατούμενον

ζεΰγος νεανίδων. “Ηκουσα τήν μίαν έξ αύτών λέγουσαν 
πρός τήν έτέραν ς

— Τά κρέατα μου θά γνε μαΰρα.
— “Αμ έμένα. Δέν αισθάνομαι τά χέρι μου άπό τόν 

πόνο. Τσιμ-πιαϊς ήταν έκεϊναις !
— Καλά νά πάθετε, έβόησα οπισθέν των, ποιος σάς 

είπε νά χώνεσθε μέσα σέ τόσο κόσμο.
Τό ρεΰμα τών απερχομένων μέ παρέσυρε καί μ’ ήνάγ- 

κασε νά φύγω.
“Εφαγα καλά καί έκοιμήθην καλλίτερα.
Τήν έπιοΰσαν, ένώ έτοιμαζόμην διά τήν δ.υτέραν άνά- 

στασιν τών δούλων καί δουλικών, τήν τόσον γραφικήν, 
σκερτζόζαν καί πλήρη έπείσοδίων, επιασε βροχή.

Έσκέφθην νά ύπάγω είς τόν Μητροπολίτην νά τόν πα- 
ρακαλέσω νά τήν άναβάλη διά βασιλικού διατάγματος, 
άλλ' είπον,—γιατί νά γίνωμαι άφορμή σκανδάλων.

Υ. Γ. Σήμερον έμαθον παρά τοΰ ετέρου τών δημοσιο
γράφων τών λαβόντων τά Αμερικανικά δολάρια, ότι έ- 
χουσιν ύπονοίας, ώς προερχόμενα έκ τοΰ Κουμουνδούρου, 
μήπως είνε κάλπικα.

ΙΧαλ^άνΟρωπος.

Η ΣΑΡΡΑ ΒΕΡΝΑΡΔ,
ΊΡυχγ, τε χαέ σχεα.

Είναι πασίγνωστον, οτι ή έξοχος ηθοποιός είναι άπκ- 
ραβλήτως ισχνή· συνοδεύεται δέ πάντοτε ύπό λαγωνι
κού κυνός, οστις παρακολουθεί αύτήν μετά τής άφοσιώ- 
σεως έκείνης, τήν οποίαν τά ζώα εχουσιν εις τά κόκκαλα.

Ή λεπτότης αύτής τή επιτρέπει νά λούεται καί έντός 
αύτών τών σιδηροδρομικών αμαξών, διότι βιθύζεται ά- 
νέτως έντός σωλήνος τουφεκιού.

’Ιδού ό συνήθης κατάλογος τών γευμάτων αύτής.
Hors d’oeuvre.

Άκανθες φρίσσας καί φύλλα άπό σέλινον.
Oi'roi.

Λευκός αδύνατος. — Γαλλινάρα άδολον τοΰ 1564.— 
Καμπανίτης chateaus en espagne.

Ζωρός.
Μία κλωστή φιδέ.

Ψάρια.
Μία σαρδέλλα.

Entree.
Περίβλημα λουκάνικου είς τήν έσχάραν.

Χορταρικά
Ένα σπαράγγι.

Eutreni^ts. V.
Ράμ.φος άπό μπεκατσίνι σαλμί.

Ψητόχ.
‘Η άκρα τής ουράς μοσχαριού.

Γ.Ινκίσρατα.
Έν μύγδαλον ζαχοφωμένον.

Ό.τώραι.
Ξηρά σύκα, φλοιοί νωπού μυγδάλου, ν κάστανον.

Παριστησι τήν εικόνα κομψοτάτου σαρώθρου μετά με
γάλης χειρίδος, έχούσης είς τήν κορυφήν μέγαν λόφον 
τριχών. 5

Έχει όμως λαμπροτάτους οφθαλμούς καί όδόντας, καί 
φυσιογνωμίαν καλιοστρείου έλκυστικότητος.

'Η έκτακτος ίσχνότης αύτής ύπήρξεν αιτία πολλών 
περιέργων συμβάντων. Φλυαρούσα ποτέ είς τό γεύμα, 
ένώ έτρωγε κεράσια, κατέπιεν έν κουκούτσι. Μετά δύο 
ήμέρας, όλοι οί Παρίσιοι έλεγον, ότι ή Σάρρα Βερνάρδ 
ήτο έγκυος. Αύτή δ' αΰτη περιήλθεν είς συλλογισμόν, 
αίσθανομένη νά σφίγγη αύτήν ή ζώνη της, καί έκάλεσεν 
ιατρόν. Ούτος όμως ούδέν έκτακτον άνεΰρεν είμή τό 
κουκούτσι, τό όποιον άκολούθει τήν φυσικήν αύτοΰ οδόν!

Ή Σάρρα Βερνάρδ, ταξειδεύουσα διά τού σιδηροδρό
μου, πληρώνει μόνον ήμισυ είσιτήριον.

Είς τινα τών τρελλών αύτής έξοχικών εκδρομών, κα- 
τελήφθη ποτέ ύπό ραγδαίας βροχής. Απαντες έφοβούντο 
νά ίδωσιν αύτήν καταβεβρεγμένην, διότι ό άνεμος θά 
έθραυεν τό άλεξίβροχόν της. Έπέστρεψεν όμως υγιής 
καί αδιάβροχος, διότι, ρίψασα τό άλεςίβροχον, ειχεν έν

τελώς καταφύγει έντός τής έκ κηρωτού θήκης αύτοΰ. ’

ΤΙ κόμη τής Σάρρας Βερνάρδ μεταβάλλεται σχεδόν 
καθ’ έκάστην, άμφιταλαντεύεται όμως πάντοτε πέριξ τοΰ 
ξανθο-μυστικο-ρωμαντικο-τεχνητού.

ΤΙ οικία αύτής, ήτις, άπό τών σκύλων τής Δανίας, 
τών πιθήκων καί τών έρυθρών ιχθύων, μέχρι τών κομψο- 
τέρων Jartbjihyr, είναι πραγματική κιβωτός τοΰ Νώε, 
εξηγεί σαφώς τάς κοσμοπολιτικάς τάσεις τοΰ πνεύματός 
της. Ή ήμετέρα ηθοποιός έχει, πρός τούτοις, φοβεράν 
εύχέρειαν περί τήν έκμάθησιν τών γλωσσών" διερχομένη 
χωρίον τής κοιλάδος τής Άόστης, έλάλει τόσον καλώς 
τήν ιταλικήν, ώστε ό δήμαρχος, όστις δέν είναι κόμης, 
ήθελε νά συλλάβη αύτήν ώς Γερμανίδα κατάσκοπον.

Μετά τής μανίας τής γνώσεως όλων τών γλωσσών, 
ήτο φυσικόν νά καταλάβη αύτήν ή μανία τοΰ νά μετέρχη- 
ται πάσας τάς τέχνας" ή Σάρρα Βερνάρδ είναι ζωγράφος, 
γλύπτης, φοΐνιξ . . . είς όλα, πλήν τής μουσικής.

Άλλως τε, είναι περιεργότατος ό ακαριαίος καί πα
ράδοξος τρόπος, δΓ ού ή Σάρρα καθίσταται, αίφνης, κυ
ρία πάσης νέας τέχνης. Μίαν πρωίαν, έν παραδείγματι, 
έγείρεται μέ τήν διάθεσιν νά ήναι γλύπτης. Αμ’ έπος 
άμ’ έργον" μηνά είς τόν Worth, τόν περίφημον ράπτην :

«Viston et pantalon de drap blanc tr<5s-fin, le viston 
assez large, le pantalon collant aux jambes.»

Μόλις δ* άποσταλείσης τής θηλυκώς άρσενικής ταύτης 
ενδυμασίας, ιδού ή Σάρρα καταλαμβάνεται ύπό τοΰ πνεύ
ματος τοΰ Φειδίου, ζυμώνει τήν άργιλλον καί χειρίζε
ται τήν σμίλην. Τοσοϋτον δέ σπουδαίαν έκλαμβάνει τήν

Άρχηγός. — Μεγαλειτέρα άνοησία δέν μπορούσε νά 
γίνγι, παρά ν’ άρχίσωμε πόλεμο, τόσοι ολίγοι πρός τόσους 
πολλούς.

Έ.Ιβετύς. — Έρθες σκοτώνεις τούρκους ; Σκοτόνεις, 
σκοτόνεσαι.

Γραρρατεύς. Ναι, μά πρέπει τά πάντα νά γίνωνται 
μέ σκέψιν καί σχέδιον.

Έγώ. —Μεγαλειτέρα άνοησία, δηλαδή, δέν μπορεί 
νά γίνγ), παρά νά πάη κάνεις νά σκοτωθή άπερισκέπτως.

Άρχηγός. — Βεβαίως' τούτο λέγεται φόνος έκ προ
μελέτης, δολοφονία τοΰ ίδίου έαυτοΰ του, αυτοχειρία.

Έγώ. — Κάτι χειρότερον λέγεται.
Άρχηγός. — Έχάσαμεν βεβαίαν νίκην, διότι έγώ εύ

ρισκόμην είς συνεννόησιν μετά τών πέριξ οπλαρχηγών, 
όπως συγκροτήσωμεν αΰριον άποφασιστικήν μάχην μέχρι 
τελευταίας ρανίδος αίματος. Καί μήπως γνωρίζομεν 
κάν πόσους τούρκους σκοτώσαμε, ώστε νά πάν καί οί 
δικοί μας ικανοποιημένοι τούλάχιστον;

Ε ραρρατεύς.— Τό πράγμα είνε άπλούστατον. Άφοΰ 
λείπουν άπό μάς δεκαπέντε, οί τοΰρκοι δέν μπορεί παρά 
νά ήνε εκατονταπλάσιοι. Εϊχομεν λοιπόν, δεκαπέντε 
έπί εκατόν, χίλιοι πεντακόσιοι. Βάλε τόρα τούς πλη
γωμένους, τούς αιχμαλώτους, τούς άποδράντας, τούς έκ 
φόβου άποθανόντας, τούς λιποθύμους καί έν γένει τούς 
κακώς έχοντας, αί ζημίαι τοΰ εχθρού δέν ήμπορεΐ, παρά

ν’ άνέρχωνται τούλάχιστον είς δισχιλίους καί πλέον. Εί
νε φυσικός συλλογισμός τοϋτο.

Αρχηγός. — Σάν πολλοί δέν είνε ;
Εγω. — Μά τί διάβολο, όλοι όλοι οσοι είνε ύπό τάς 

διαταγάς τοΰ Αμοΰς ’Αγά ανέρχονται μόλις είς χιλίους 
πεντακοσίους, καί ’μεϊς σκοτώσαμε δυο χιλιάδες ; Τότε 
πάει νά πή, ότι σκοτώσαμε καί τόν Άμούς τόν ίδιον.

Γραρρατεύς.—Καλά σου ξυπνητούρια! Καί τόρα 
άκόμη τόμαθες ;

0.1οι. — Σκοτώσαμε τόν Άμούς ; Αλήθεια ; Ζήτω 
τό έθνος, ζήτωωω !

■^ΡΧ'ΙΪ^· —Άμέσως, μή χάνομεν καιρό, πιάσε, γρά
ψε, γρήγορα, νά μή τύχη καί τό ξεχάσωμε, γράψε έκθε- 
σιν μάχης είς Αθήνας, μέ τήν έντολήν νά δημοσιευθή 
εις όλας τάς εφημερίδας, δι' έκτακτων παραρτημάτων, 
εις τό ΖονρεάΧ ττ Ατιν, καί νά σταλή καί ώς ιδιαιτέρα 
άνταπόκρισις είς τόν Xporor τοΰ Λονδίνου μέ κεφαλαία 
γράμματα.

Καί άμ’ έπος άμ’ έργον δ γραμματεύς ήρξατο γρά
φων είς έπήκοον όλων τάδε :

«Τώ ύπερμάχω στρατηγώ τά νικητήρια. “Ανδρες μό- 
Μλις διακόσιοι ύπό τόν άνδρεΐον άρχηγόν .... προσβα- 
“λόντες τόν έν Αγυιά τής Θεσσαλίας έμφωλεύοντα αί- 
“μοβόρον καί αίμοχαρήν Άμούς Άγά μετά τρισχιλίων 
«ζώντων Οθωμανών, πάντων αιμοχαρών καί θηριωδών 
«τάς όψεις, συνεκρότησαν μάχην διαρκέσασαν άπό τής

«δευτέρας τοΰ μεσονυκτίου μέχρι τής άλλης πρωίας......
'Αρχηγός. — Βγάλε καμπόσαις ώραις, άδελφέ, πάει 

παρά πολύ.
Γραρρατενς. — Τί πολύ ; Έπρεπε μάλιστα, άν τό 

καλό έξετάσης, νά γράψωμε πώς βάσταξε δυο ήμερονύ- 
κτια, διά νά κάμη έντύπωσιν ! Ένα ήμερονύκτιον μεγά
λη δουλειά. Θά προσθέσω μάλιστα, ότι κατά τό διά
στημα τοϋτο είμεθα θεονήστικοι. Αληθινά, τί θά φάμε 
άπόψε ; Νάχωμε καί τόν νοΰν μας.

Έ-Ιβετύς. — “Εκεί παξιμάδας. Σπάσει δόντια, τρώει. 
Κόψιμος πιάνεις καί κωρίς σκοτώσει τοϋρκος πεταίνεις 
άπό παξιμάδος.

Έγώ.— Δηλαδή άπό νόσον παξιμαδίτιδα, ήτοι γαλε- 
ταδίτιδα.

Γ ραρρατεύς. — ’Εξακολουθεί γράφων. «Καθ’ όλην τήν 
«διάρκειαν τής μάχης οί ήμέτεροι έμάχοντό ώς λέοντες, 
»ούδείς όπισθοχώρησεν, ούδείς έκρύβη, πάντες δέ καρ- 
«τερικώς βήμα πρός βήμα τόν εχθρόν διώκοντδς, έξεπόρ- 
»θησαν τά χαρακώματα αύτοΰ έν πρός έν, έτρεψαν εις 
«φυγήν τό έκ τρισχιλίων άράβων, γκέγκιδων, άλβανών, 
«κιρκασιών, βασιβουζούκων, ρεντίφιδων, άγαρινών, ταγ-
«καλακίων, τούρκων τής Μέκκας καί Μεδινάς, μαμε-

«λούκων, τουρκομάνων, σεφνταλίδων . . .
'Αρχηγός. — Στοίσαυ, δχι" τί είνε αυτοί οί σεφντα- 

λίδες πάλι. Βγάλτους καί βάλε καλλίτερα γεννιτσάρους...
Γραρρατεύς.—Μωρέ τούς ξέχασα τοΰ κερατάδες. Λίγο 

έλειψε νά μάς φύγουν, θά ’πής τούς πιάναμε, ποΰ θά 
χάς πήγαιναν άλλά γιατί' «καί γεννιτσάρων, συνιστά- 
»μενον σώμα τοΰ θηριώδους καί διαβοήτου Άμούς Άγά, 
»όν, αύτότατον καί μέ πλήρη καί άκέραια τά χαρακτη- 
«ριστικά του, συλλαβόντες ζώντα καί άναπνέοντα ήγα- 
»γον είς τό στρατόπεδον καί τόν έστησαν τρόπαιον...

Άρχηγός. — Τόν Άμούς Άγά στήσαμεν τρόπαιον ; 
Σάν χοντρό δέν είνε λιγάκι.

Γραρρατεύς. — ψύλλους στ’ άχυρα κάθεσαι καί γυ- 
οεύεις τόρα σύ. Καταλαβαίνουν άπ’ αύτά έκεινοι στήν 
Αθήνα ;

Άρχηγός.—Καλά" φθάνει έως έκεΐ. Τά άλλα τά εν
θουσιαστικά σχόλια άς τά βάλουν οί δημοσιογράφοι έκεΐ. 
Φέρε νά ύπογοάψω.

("U αννίχηχ είς τό τροσεχίς).
ΠαληάνΟρωηος,

Γί
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νέαν αύτής κλίσιν, ώστε, δπως δήποτε, θέλει νά ονομά
ζεται ό κύριος Σάρρας Βερνάρδ.

‘Ο καθημερινός βίος αύτής μετέχει παντός παραδόξου. 
"Όταν δέν παρέστησεν άφ’ έσπέρας ή δέν έχη έτερον κώ- 
λ,υμα, εγείρεται λίαν ενωρίς. Ή θαλαμηπόλος αύτής εί
ναι ήναγκασμένη νά έγείρηται πρό τής ανατολής τοΰ 
-ήλίου, ινα έχη τόν καιρόν ν’ άνερευνήση καί άνεύρη αύ
τήν εις την κλίνην της, ήτις έργασία διαρκεϊ περί την 
ώραν.

’Εάν δέν έχη άλλην ασχολίαν, ζωγραφίζει ή γράφει 
Άνά πάσαν ήμίσειαν ώραν μεταβάλλει toilette καί κα
τοπτρίζεται έντός μεγάλου κατόπτρου, τό όποιον άντα- 
-νακλά, ώς υπόδειγμα κομψότητος, ένα σκελετόν. Κατά 
την διάρκειαν τής ήμέρας, γράφει καμμίαν έπιστολήν a 
la Victor Hugo, μεταβαίνει είς τό δάσος, είς τό Salon, 
είς τά ιπποδρόμια, όταν ήναι εί; τούς Παρισίους.

Τήν εσπέραν, συνήθως, κατακλίνεται λίαν άργά. Πριν 
•ή δ’ άποκοιμηθή, άναγινώσκει καί είτα τίθεται μεταξύ 
τών σελίδων ώς σημαντήρ.

Δέν ήδυνήθημεν νά έπαληθεύσωμεν τήν διήγησιν περί 
■ζυ.Ιοχραββάτου. Φαίνεται δμως, οτι τοΰτο ήτο ευφυές 
άστεϊον δώρον μελαγχολικοΰ έραστοΰ, τό όποιον ή με
γάλη καλλιτέχνις τηρεί ώς άνάμνησιν. Ή κλίνη, έπί τής 
όποιας, συνήθως, άναπαύεται είναι μακρά θήκη αύλοΰ.

Πρός οδηγίαν παντός οστις ήθελεν έχει τήν πρόθεσιν 
νά έμφανισθή ένώπιον τής μεγάλης καλλιτέχνιδος, πα- 
ρέχομεν τινας πληροφορίας περί τής άπαιτουμένης ένδυ
μασίας καί τής έθιμοτυπίας

Ένδυι “ “ *
να
λάχιστον τάς οκτώ πρώτας (battute) της ιηασσαλίωτιΟος.

Εθυμοτυπίαι. Μόλις γενόμενος δεκτός ένώπιον τής

V» . ’ σΧισί*^; καινά μεταδή,
ρησης δι αυτής. Άπευθύνων αύτή τόν λόγον, νά μετά 
χειρίζησαι πάντοτε τόν τίτλον ‘Τψηλότης, οστις είναι 
ένδειξις τιμής πρός τάς πριγκιπικά; έξεις αύτής, καί, 
συγχρόνως, λεπτός υπαινιγμός είς τήν παντελή έλλειψιν 
τών ετέρων διαστάσεων τοΰ κομψοτάτου σώματος αύτής

’Ιταλός.

ΟΙ ΣΪΚΟΦΑΝΤΑΙ

_ Δεν είςευρω τί πράγμα άγαπώ περισσότερον είς τόν 
κόσμον τοΰτον, , διότι τόσα πολλά πράγματα άγαπώ 
άρχίζων άπό τούς ώραίους οφθαλμού; καί καταλή-ων 
—-ί τα εκατονδώδεκα, ώστε ερωτωμενος αίφνης τί προ 
κρίνω, θά ηύρισκόμην έμπερδεΰμένος καί διστάζων δν 
όμως τύχη νά έρωτηθώ ποτέ τί μισώ περίσσότεοον θ’ 
αποκρινόμην άδιστάκτως. — Μετά τά πράσα κάί τούς

βρουαρίου ε. ε. βούλευμα τών ένταΰθα Έφετών, δι’ ου 
έπικυροΰται καθ’ δσον άφορά είς τόν κ. ’Αλέξ. Κωστήν 
.ο απο 8 ίανουαρίου ε. ε. βούλευμα τών ένταΰθα Πλημ- 
μελειοδικών, το έκδοθεν έπι τής γνωστής ύποθέσεως 
• ών καϋμέδων. Το βούλευμα τών Εφετών κηρύσσει δια— 
πρυσίως τήν άθωότητα τοΰ κ. Κωστή, άνατρέπει τήν 
σαθράν κατ’ αύτοΰ κατηγορίαν ήτις ώς μή ώφειλεν έστη- 
ρίχθη μετά πολλής έλαφρότητος επί άνυποστάτων κα
ταγγελιών, στιγματίζει δέ διά ζωηρών φράσεων τήν κα- 
κοήθειαν καί τήν έμπάθειαν, ύφ’ ής ή καταγγελία αΰτη. 
ένεπνεύσθη.

Ισως έκ τής έπιτεινομένης όσημέραι διαστροφή; τής 
άνθρωπίνης καρδίας, τό έπάγγελμα τοΰ συκοφάντου έγέ
νετο κοινότερου καί μάλλον διαδεδομένου· δέν έπαυσεν 
δμως δια τοΰτο νά εινε πάντοτε μισητόν καί άποτρό- 
παιον, δσον δε Σιοπενάουερ καί άν είνέ τις, δσον συντά
κτης Παλιγγενεσίας πρωθυπουργοΰντος Κουμουνδούρου. 
και άν εινε, πάλιν έν τή άπαισιοδοξία του θά έκπλαγή 
και θά αίσθανθή βδελυγμίαν καί άποστροφήν πρός τόν 
χαλκευοντα κατηγορίαν κατά τιμίου άνθρώπου.

Μέσον τών γραμμών τοΰ είρημένου βουλεύματος διο- 
ρώμεν ολην τήν θλιβεράν ’Οδύσσειαν, τοΰ κ. Άλεξ. Κω- 
στή· βλεπομεν τίμιον καί ευυπόληπτον πολίτην, ευσυνεί
δητου καί διακεκριμένου ύπάλληλον, συλλαμβανόμενον 
διά μιάς καί άναγκαζόμενον νά διέλθη δι’ δλων τών αύχ- 
μηρών σταθμών περίπλοκου άνακρίσεως- βλέπομεν έν έν
τιμον δνομα ριπτόμενον βορά είς τήν άπληστον καί χαι
ρέκακου πολυπραγμοσύνην, άλλά δέν βλέπομεν έπί τέλους 
ώς έν ταΐς παοαστάσεσι τοΰ θεάτρου Ευτέρπη τιμωρου- 
μένην ώς έδει τήν κακοήθειαν καί τήν έπιβουλήν. Έξ- 
ήλθεν μέν άλώβητον τό δνομα τοΰ κ. Κωστή έκ τής δο
κιμασίας καί έκηρύχθη πανδήμως ή άθωώτης αύτοΰ, άλ
λ ή άπονομή αΰτη τής δικαιοσύνης δέν νομίζετε δτι 
εινε μονομερής ;

Τό επ’ έμοί άν ήμην νομοθέτης, Μωσής, Ζωροάστρης, 
Λυκούργος ή έστω καί Καρδαράς, έχων τό δικαίωμα νά 
είσαγάγη νομοσχέδιου είς τήν βουλήν, θά προέτεινον νό
μον ιδιαίτερον κατά τών σκοπίμως καί έσκεμμένως συ- 
κοφαντούντων Καί διά τήν ποινήν δέν θά προσέτρεχον 
είς τά φώτα τοΰ σώματος τής χωροφυλακής, δπερ έχει 
φαίνεται τό μονοπώλιον τής έφευρέσεως πρωτοφανών βα
σανιστηρίων. Μέ ήρκει ή καταδίκη τοΰ συκοφάντου είς 
τήν έπιβεβλημένην δημοσίαν άνάγνωσιν έπί ώρισμένον 
χρονικόν διάστημα τής άποφάσεως δι’ ής κηρύσσεται ή 
άθωότης τοΰ ύπ’ αύτοΰ κατηγορηθέντος. Άν τοΰτο δέν 
ήρκει, ήθελον προσθέσει είς τήν ποινήν καί τήν καταναγ— 
καστικήν άνάγνωσιν καί συντακτικήν άνάλυσιν τών κυ
ρίων άρθρων τοΰ Έβνιχοΰ Πνεύματος.

Απέναντι τοιαύτης φοβεράς ποινής, είμαι βέβαιος δτι· 
καί οί τολμηρότεροι ήθελον υποχωρήσει.

ΖακχαΕός.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
sj , _ , ι Λ** . υυς

€7?ιΧ7)οειους λογους7 τον συκοφζντχν!
II vj ετ»ύστατ*/ισασχ χζτά τον τοκετόν τ·?,ς άνω-

τέρω ιδέας μου είνε^ ή Έφημερίς. Είς 8ν φύλλον’αύτής 
πρό τριών ήμερών είδον δημοσιευόμενον τό άπό 17

Διβρχομϊνος πρό τής θύρας τής Ι*0μ.δης ήκουσα φω- 
ά.ς, είδα κηρία άνημμένα, καί άνθρώπους έκκλησιαζο- 

χένους και είσήλθον.
Εις τόν δεξιόν χορόν παρά τό άναλογεϊον καλόγηροί

-μέ μορφήν Σειληνοΰ καί σκοΰφον στίλβοντα έκ ρύπου, 
συνώδευε τήν νωχελή καί i'pptvov φωνήν τοΰ ψάλτου 
διαστρέφων τό στόμα του καί τό άναιδές γένειόν του 
είς πάσαν άναφώνησιν, ώς άίεηφός καθήμενος έπί πάγκου 
ταβέρνας καί παίρνων τό γιαρέ' ό άριστερός ψάλτης ε- 
κίνει τοσούτω σπασμωδικώς τήν σιαγώνά του ψάλλων, 
ώστ’ ένόμιζες δτι ύφίστατο πείραμα τοΰ Βόλτα.

Οί χονδροί καί χαμηλοί θόλοι τής έκκλησίας έπεκά- 
θηντο βαρείς έπί τών κεφαλ.ών· πάσα πτώσις τοΰ πνεύ
ματος συνεκρούετο πρός τήν οροφήν καί κατέπιπτε χα
μαί μεθ’ ορμής. Ασθενές φώς διερχόμενον διά τών ίο- 
χρόων ή κίτρινων ύέλων τών ώς μεσαιωνικού πύργου 
στενών θυρίδων καί καταπίπτων έπί τινων μορφών, διέ- 
χεεν έπ’ αύτών άπαισίαν τινα θειόχρουν καί πελιδνήν έκ- 
φρασιν τρόμου καί άγωνίας.

Βαρείά τις άτμόσφαιρα άνίας ήτο διακεχυμένη έν τή 
έκκλησία- δλοι έφαίνοντο δτι έπληττον έκεΐ καί έχα- 
σμώντο' καί αύταί αί λαμπάδες ένύσταζον' ένίοτε κη
ρίου σβεννύμενον έπλήρου τόν ναόν βαρείας καί πνιγηρά; 
οσμής λίπους. Έντός στασιδίων μερικαί ήλιθιαι μορφαΐ 
έψιθύριζον μέ τρέμοντα χείλη τροπάρια, τά οποία δέν 
ένόουν. Ή φαντασιώδης άνάπλασις τών φώτων παρίστα 
είς κερδόπληκτον φαντασίαν έμπορους τινάς τής όδοΰ Έρ
μοΰ, τά κηρία ώς πήχεις, καί τάς εικόνας πάσας μέ τούς 
άρλεκινικούς των χρωματισμούς ώς φύλλα ύφασμάτων ά- 
ναπεπταμένων πρός πώλησιν.

Ένίοτε λευκόν μανδήλιον έσείετο· νεανίαι τινες προσ- 
ήλονον άδιακόπως τά βλέμματά των πρός τήν άριστεράν 
στοάν, δπου 'ισταντο αί γυναίκες. Έκεΐ ψίθυρός τις συν
εχής;, ύπό ποικιλόχροας πετάσους φέροντας κεχρωμα- 

ατισμένα πτερά στρουθοκαμήλου ή πτηνά ολόκληρα, 
ωηραί κεφαλαΐ έστρέφοντο άνήσυχοι’ προκλητικά βλέμ

ματα πετώντα άπό τών νέων καί τών νεανίδων συνην- 
τώντο ύπέρ τάς κεφαλάς τών σταυροκοπουμένων· παρά
δοξός τις προσδοκία ηδονής κατείχε τά δύο στρατόπεδα 
έτοιμα νά όρμήσωσι τά μέν πρός τά δέ μέ άγκάλας ά 
νοικτάς’ καί όλονέν διεσταυροΰντο τά άκριτόμυθα βλέμ
ματα εξομολογούμενα τά μυστήρια τής σαρκός. Οί γέ
ροντες έστρεφον καί παρετήρουν μετ’ έκφράσεως λαιμαρ· 
γίας τήν πρό αύτών παρελαύνουσαν ηδονήν, άγριομμα- 
τιάζοντες τούς νέους, οΐτινες τούς κατεκόλασαν.

Παρέκει γραΐά τις έπέπληττε δεκαοκταετή ' 
διότι εκαμνε τόν σταυρόν της δίχως νά βγάλη τό γάντι 
της, τό όποιον εινε αμαρτία. Κάπου κάπου ήκούετο έκ 
τίνος συνδιαΰ.έξεως: ■—Έπιασε τό μπόλι σου; ’Οξείς 
κλαυθμηρισμοί νηπίου διακόπτοντε; τόν ιερέα μνημονεύ
οντα τών κτητόρων καί ευεργετών τής έκκλησίας άφυ- 
πνισαν άλλο παιδίον δπερ έκοιμάτο είς τήν άγκάλην τής 
μάμμης του καθημένης.

Ομιλος άνδρών είχε συναθροισθή περί τό αριστερόν 
μανουάλιον καί παρετήρουν μέ βουλιμιώντα βλέμματα 
καί σκανδαλώδη σχόλια νεαρωτάτην μητέρα, ήτις καθη- 
μένη προκλητικώτατα έθήλαζε τό τέκνον της, περιλεΐ- 
χον άδηφάγως τόν άλαβάστρινον παχουλόν μαστόν της 

Καί οί ίεοεϊς έλειτούργουν άλλά διά ποιον ; όχι βε
βαίως διά τούς παρευρισκομένους. Έκεΐνοι περί παντός 
άλλου ένδιεφέροντο ή περί τών παθών τοΰ Χριστού, 
Πανταχοΰ άνεζήτησα τόν Χριστόν έν τψ ναώ έκείνω 
άλλ’ ούδαμοΰ, ούδαμοΰ τόν εύρον, είμή μόνον έπί εΓ 
νισμάτων τινων μαύρων, καπνισμένων, έφιδρούντων 
πον.

e,

Βεβαίως έκαμον πολύ καλά καί έώρταζον τήν ταφή·/ 
τοΰ Χριστού- ό Χριστός έτάφη, άλλά χωρίς άναστάσεως. 
Ήτον άληθής νεκρός ό Χριστός έπί τοΰ κρύου του 
σταυροΰ. Καί έφυγα ψιθυρίζων τούς άθανάτους έκεί
νους στίχους, οΐτινες θά ζήσωσι πολύ περισσότερον τοΰ 
Χριστού;

Ta gloire est morte ό Christ et sur nos croix d’ ib0ne,

Ton cadavre celeste en poussiere est tomb·?.

Ιουλία νός.

ΚΑΡΑΜΕΛΑΙΣ.

Προκειμένου περί συνοικεσίου ή είκοσαέτις κόρη έρωτά 
συνήθως περί τοΰ μελλονύμφου :

— Ποιος εϊνε ;
Ή τριακοντοΰτις ;
— Τί κάμνει ;
Ή τεσσαρακοντοΰτις :
— Ποΰ εϊνε :

Νεόνυμφος πρύς φίλον. Τό είξεύρω,φίλε μου, δτι ή συ—
,υγός μου δέν είν’ εύμορφη' άλλά τί θέλεις; Η καλλονή Ά 

παρέρχεται.
‘0 φίλος πρός τόν νεόνυμφον. Ναί' τό κακόν ομω; 

εϊνε δτι δέν παρέρχεται καί ή άσχημία !

— Μά, τί πράγμα εϊνε άγγελος;
—Άγγελος, κόρη μου, εινε ένα παιδάκι μέ πτερά.
— Μά λοιπόν ή Ζουλή ή γκουβερνάντα μου δέν έχει 

πτερά· καί τότε ό μπαμπάς γιατί τής λέγει; άγγελέ μου;

Ό λόγος περί Σούγκοα.
— Σοΰ έχει ένα πνεύμα, δ πειρασμός, μά ένα πνεύμα! 
— Τό πιστεύω, άπήντησε μειδιώσα μία κυρία, πρέπει 

μάλιστα νά έχη καί πολύ, διότι ποτέ δέν κάμνει χρήσι* 
αύτοΰ ώστε νά το δαπανά.

"Εμπροσθεν τοΰ φωτογραφείου τοΰ Μωραΐτου;
— Ά! νά ή φωτογραφία τοΰ Δηλιγιάννη.
— Τί όμοιότης! Νομίζεις οτι θά μιλήση.
— Φευγειό, φίλε μου !

Τά κεράσια δταν ώριμάσουν κοκκινίζουν. Κατά τουτ» 
διαφέρουν άπό τάς γυναίκας.

Χριστού.
5 εκείνω, ^εγχλείτεραι Δυνάμεις τής Εύρώπης εΐνε ή Γαλλία}
έπί είκ.0—1.^ Αγγλία, ή Γερμανία, ή Ρωσσία καί ή ....γυνή, 
ιύντων ρύ·|
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ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

'Η κυρία Ελένη παρήγγειλεν είς τήν μαγείρισσάν της 
•νχ τής άγοράση Sv ζεΰγος χειροκτίων χρώματος χρεατί 
άριθ. G 1)4.

Ή μαγείρισσα μετ’ ολίγον Επανέρχεται φέρουσα χειρό
κτια χρώματος σοκολάτας

— Μά όέν σοϋ είπα χρώματος χρεατί ;
— Μάλιστα, κυρία’ καί ίσα ίσα κ’ έγώ τ’ αγόρασα

ζήτησα συγγνώμην, Διευθυντά φίλε, διότι τήν στιγμ.ήν 
έκείνην δέν εύρισκόμην είς τήν θέσιν μου.

+ *

’ί το χρώμα τών χεριών μου.

Κομ.ήτης.

ΑΝΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ.

Ρήγιον—Μεσσήνη, 2/[8 ΆπριΛίου 1882.
Άπό τών ακτών τοΰ ’Ιταλικού Βοσπόρου είσέτι τάς 

εντυπώσεις μου ταύτας, ήχους καί φάσματα, έν ραθυμία 
ένταΰθα ν’ άποτυπώσω πειρώμαι.

Παρά τό κλειδοκύμβαλον, ακολουθών διά τοΰ βλέμ- 
Ιματος τούς έπί τά πλήκτρα σκιοτώντας εύστροφους 
δακτύλους νεαράς Έλληνίδος, άναπολώ διαγραφομένην 
τήν μακράν γενιάδα καί τό έπιβλητικόν καλυμαύχιον 
τσύ άγαθοΰ ήμών αρχιμανδρίτου — έν Μεσσήνη—έν τή 
αιθούση τού ήμετέρου προξένου κ. Φοντάνα.—Τήν στιγ
μήν έκείνην τών άνδρών ό όμιλος—πανταχού καί άνεπα- 
νορθώτως Ελλήνων— συνεζητοϋμεν περί 'Ελληνικού τύ
που καί πολιτικής—

— ... δέν εχομεν τύπον διότι δέν εχομεν γρ··.·
— ... όσα γράφονται έν Έλλάδι....
— ... έφημερίδες διά τόν Ελληνισμόν καί όχι μόνον 

διά τήν Ελλάδα, δέν ύπάρχουν γράφ...
— . . είδες, τί κατακλυσμός φύλλων εις...
Pauzo... Ό Ερωτικός τοΰ Costi γλυκύς έξέπνεεν έπί τά

χείλη τής καλής Έλληνίδος κηλούμενος έν τ·ή αρμονία 
τού συνοδεύοντος τό άσμα κλειδοκυμβάλου.

Έν ραθυμία. Ό ουρανός, όλος κυανούς, μειδιά ράθυ
μος' βαθύτερον κυανά τής Σικελίας τά όρη απέναντι νω- 
χελή άπλοΰνται έν τή στιλβούση τής θαλάσσης άγκάλη 
ύπό τάς ακτίνας θερινού ήλίου' πέριξ τών πορτοκαλλεών 
τά άλση μεθύουσιν καταπράσινα ύπό τοΰ ήλίου τά φιλή
ματα' ό άήρ χλιαρός παραλύει ήδυπαθώς τά νεύρα καί 
αισθάνομαι οτι πάσα ή περί έμέ ζωή ύποστάσα ήδη ώς 
παρθένος έν σπασμοϊς τά πρώτα μυστικά, μανιώδη τοϋ 
εαρος φιλήματα, έξηντλημένη τώρα ώς γυνή πρόσφατος 
ήδυπαθώς κηλεϊται έν ταΐς- άγκάλαις τοϋ θέρους.

ί»ι» κυανήν εκτασιν τοϋ στενού τής Μεσσήνης έν τφ 
ύδίω άέρι ή φαντασία διώκει τήν άδιάγραπτον μορφήν 
ντος άπλάστου, άγγέλου ή νύμφης, έπί τά άόρατα τού 

όποιου χείλη καί έπί λύραν άναπάλλεται έτι ή κραυγή 
έκείνη ή Ίταλίς ή πρό τινων ήμερών βροντωδώς άνα- 
σκιρτώσα έπί τάς άκτάς καί τούς λόφους τούτου : ό Γα-
ριβά.Ιΰης !

Χθέςέν Μεσσήνη περί τό έσπέρας, ό ήχος τών κωδώ
νων αιφνίδιος καί βαρύς έπληξε τά ώτά μου' έρρίγησα' 
έσήμαινον τόν Εσπερινόν' πρό έξακοσίων έτών, κατά 
τήν αύτήν ώραν, ό ήχος ούτος ήγγελλε τον θάνατον είς 
τάς χιλιάδας τών έν Σικελία ξένων. Πρός τώ πατάγφ 
τών κωδώνων είς τάς άκοάς μου έβόμβησαν αί κραυγαί, 

·' mora,!... mora !... Έδοκίμασα νά προφέρω τήν λέξιν 
ciceri... καί έπείσθην ότι ήδυνάμην νά έκληφθώ ώς Σι-
κελός.

Προχθές μικρού δεϊν ηύτοκτόνουν, ώς άνταποκριτής 
τοΰ Λ/ή Άά,’ίααί, έξ άπογνώσεως. Μόλις, άποβιβασθέντα 
είς Μεσσήνην, ό πρώτος γνώριμος όν συνήντησα μ'έρωτή:

— Είδες τόν Βέρδη ;
—- Τόν Βέρδη !
— ... καί τήν Βερνάρ ;
— ΙΙοΰ..! πώς, πότε
— Πότε έφθασες ;
— Πρό μικρού, διά τού άτμοπλοίου τής μεσημβρ'ϊϊ.ς
— 'Ακριβώς διά τού αύτού άτμοπλοίου έφθασαν ο , 

Βέρδης καί ή Σάρα Βερνάρ.
— ...... ! καί δέν τούς είδον !
Έτεροι δέκα μοί άπηύθυναν τάς αύτάς Ερωτήσεις καί 

ί τά αύτά μέ έβεβαίωσαν’ μέ κατελάμβανί βαθμηδόν λύσ- 
'σα’ πώς είναι δυνατόν ; συνεταξείύευσα μετ’ αύτών, έπί 
τού αύτού άτμοπλοίου, έν τή αύτή αιθούση... έκοιμώ- 

Ιμην ή είχον άποβλακωθή ;
Έν τώ καφφενείω λαμβάνω τήν «Εφημερίδα τής Μεσ

σήνης» έκδοθεΐσαν τήν στιγμήν έκείνην καί έν τοϊς δια- 
φόροις ύπό τόν τίτλον «Ospiti illustri· άναγινώσκω : 
«Διά τοΰ σήμερον καταπλέοντος άπό 'Ρηγίου άτμοπλοίου 
«καταφθάνουσι διερχόμενοι διά τής ήμετέρας πόλεως δ 
»κ. Βέρδης καί ή Σάρα Βερνάρ' ό πρώτος μεταβαίνει είς 
«Πάνορμον διά τάς έορτάς' ή κ. Βερνάρ διευθύνεται είς 
• Μελίτην». — Ήν αϋτη ή κρίσιμος στιγμή τής αύτο- 
κτονίας' μ’ έσωσε φίλος Ελλην έκεϊ παρατυχών· όλη 
αύτή ή ιστορία ήν Πρωτασρι.Ιιάτιχο.... ψαρενθέν ύφ 
όλοκλήρου τής Μεσσήνης.

Πολλοί έβεβαίουν έν καλή τη πίστει (;) ότι είχον Γδει 
τόν μέγαν Maestro καί τήν περίφημον ηθοποιόν.

•Αγησίλαος.

- EMMA ΜΑΡΑΤΣΗ -
Ι*ήγιον, 22]3 Απριλίου 1882.

Τό όνομα τούτο περιλαμβάνει ολα; τάς άπό τής '/be.· 
σινής έσπερίδος έν τώ θεάτρφ Εντυπώσεις μου. Τό άνα-ι 
γράφω ένταΰθα, όπως οί άναγνώσται τού Μή ?4.άνε- 
->χο τό καταμαθωσι, μέλλοντες ίσως μετ’ ού πολύ νά γνω- 
ρίσωσι τήν φέρουσαν αύτό.

Ό κ. Βοττάτσης impresario καί διευθυντής θεατρικού 
θιάσου έχει άνάγκην μιάς πρώτης ηθοποιού. Παρουσιάζε
ται αύτφ ό σύζυγος τοιαύτη;, προτείνων τό γλυκύ του ή- 
μισυ, ήν πρότασίν ό Βοττάτσης άπορρίπτει' ή σύζυγο; 
αϋτη τοΰ προτείνοντος συζύγου δέν άνήλθεν έτι τήν σκη- 
/ήν, καί ό άποτυχών πρώτος άπαρηγόρητος άπέρχεται, 
ΐ/« προσέλθη ή . . . ρηθεϊσα δευτέρα. ήτις προσωπικώς 
άνανεοϊ τάς αύτάς προτάσεις τφ θεατρικφ διευθυντή, ά- 
νζγκάζουσα συγχρόνως αύτόν ν' άκροασθή, ώς δεύτερον 
πρόσωπον, ώς Ίάσων, μίαν σκηνήν αύτοσχεδίου τινός 
•■Μήδειας». Τό τραγικόν πάθος πλημμυρεϊ τής Μήδειας 
τά στήθη, ή φωνή της βροντά ώς άπειλή μαινάδος ή θω
πεύει τρομερώς γλυκεϊα ώς. δ βραχνός όουγμός έρωτιώσης 
τίγρεως' στενάζει μειλίχιος ή οδυνηρά ώς τό παράπονου 
έρωμένης καί αί ικεσίαι μητρός' κατά δέ τήν ύπερτάτην 
στιγμήν, καθ’ήν πρό τού σκληρού καί άκαμπτου Ίάσωνος 
πίπτουσι πληγεϊσαι αί δύο καθήκλαι . . . δηλαδή τά δύο 
τής Μήδειας τέκνα . . . ό Βοττάτσης βάλλει κραυγήν έκ- 
πλήξεως καί πόνου, διότι αί καθήκλαι τοϋ συνέτριψαν 
τούς πόδας.

Άπελθούσης τής μαινομένης Μήδειας πρό τοΰ μηκέτι 
συνελθόντος Βοττάτση προσέρχεται ωραία, έλαφρά καί 
χαρίεσσα τήν άναβολήν, σφριγηλή, φιλόγελως, Επιθετική 
νεαρά Βενετή, ήτις, λέγει, άπό λαχανοπώλιδος θέλει νά 
κατα.στή ηθοποιός. Διά τής άρρήτως γλυκείας, ώς τά έπί 
τάς Βενετικά; διώρυγας άντηχοϋντα άσματα, διαλέκτου 
έκείνης, όλης χάριτος, όλης μελφδίας, όλης έρωτος θυ- 
μηδούς, ή Βενετή λαχανοπώλις προτείνει τάς συμφωνίας 
της, άδει, γελά, κλαίει, οργίζεται, φαιδρύνεται, έκφοβί- 
ζουσα, συγκινοΰσα τόν Βοττάτσην καί αίφνης Εκλείπει, 
άφίνουσα αύτόν ύπέρ ποτέ _έκπεπληγμένον. . Λ

Καί ίδού αίφνης προσερχομένη κομψή, λιγυρά άμαζών 
Γαλλιστί τόν λόγον άπευθύνουσα τφ Βοττάτση καί τού
του μή Εννοούντο; διά γαλλικής προφοράς λατρευτής τήν 
’Ιταλικήν κατακρεουργούσα καί έκγαλλίζουσκ. Παρουσιά
ζεται καί αύτή ώ; πρώτη ήθοπ.. ; μετά τής μεγίστης 
ψυχρότητος Εκπυρσοκροτούσα ψρχντσ&ζοκωτχτχς bla
gues.

Άπελθούσης καί ταύτης πρός μεγάλην εύχαρίστησιν 
τοΰ κ. Βοττάτση, ώς κεραυνός αίφνης ρίπτεται έπί τής 
σκηνής κραυγάζουσα καί άπειλούσα Νεαπολιτανίς ΐχθυο- 
πώλις' οί μαύροι οφθαλμοί της βάλλουσιν άστραπάς, έπί 
τών παρειών της λάμπει πυρκαϊά, αί χεΐρες τη; άνακι- 
νοϋνται άπαύστως καί βιαίως, ή γλώσσά της τρομακτι- 
κώ; . . . είναι ή άληθής guappa τοΰ Basso Porlo.

Καί ταύτην ώς ρακέτταν άπελθοΰσαν διαδέχεται ευ
πρεπής, άλλ’ άνεμόγλωσσο; ,δεσποσ.ύξη. ήρ; .γνωοίζο^ίΓα 
ότι δ θεατρικός θίασος τόΰ κ. Βοττάτση μέλλει νί πίρι- 
έλθγι καί τήν Ανατολήν, προτείνει έαυτήν ώς ήθοπρςόν... 
Έλληνίδα.

X
Έσκίρτησα έπί τοΰ fauteuil καί έτεινα πρός τήν σκη

νήν όμματα καί ώτα μετά δεκαπλασιασθείσης προσοχής... 
Ναί, ναί, δέν ήπατώμην, άπήγγελλε διά τής καθαρωτέ- 
ρας έλληνικής προφοράς, άφελέστατα, άπταίστως, ώς εί 
τήν μητρικήν της Ελάλει γλώσσαν, στίχους δράματός ελ
ληνικού. Έξ όλου τοΰ άκροατηρίου Γσφς έγώ μόνος έννόουν 
αύτήν. Μοί έφάνη 'ότι ιδιαιτέρα τίς' ατμόσφαιρα/ Εκτός 
τής κοινής, περιέβαλλε τήν> στιγμήν έκείνηνεέμέ καί τήν 
νεαράν ηθοποιόν, άτμοσφαΐρα ελληνική' έπρεπε νά ήναι 
Έλληνίς· πώς άλλως θ’άπήγγελλεν ούτως ; Ένόμισα ότι 
τήν έγνώριζον ήδη^ καί τήν εβλεπον τό πρώτον χθές·- τίς 
ητο; X

Έγνωρίσθημεν· μ’ έδέχθη ώς συμπάτριώτις' όντως, έ- 
γεννήθη έν Έλλάδι ύπό γονέων ’Ιταλών δμιλΐϊ έξαιρέτως 
τήν ήμετέραν γλώσσαν’ δέν στερείται έλληνικών γραμμα
τικών γνώσεων· άγκπή τήν 'Ελλάδα, τήν πατρίδα της' 
μόνος της πόθος, μοί είπεν, είναι νά έξασκήσφ τήν καλήν 
της τέχνην έπί τής έλληνικής σκηνής, έν τή θεία γλώσ- 
ση, ήν φοβείται μή άπομάθη έν Ιταλία μακρότερον- π«ρα-
μένουσα. χ· y

, Ή «Μήδεια», ή Βενετή, ή Γαλλίς, ή Νεαπολιτανίς
μ.οί άπεκάλυψαν καλλιτέχνιδα ύπό σπανίων πεπροικισμέ- 
νην προτερημάτων, άτινα έπί τής ήμετέρας δύναται νά 
μετενέγκη σκηνής.

Είναι νεαρωτάτη, δεκαεξαέτις, ευφυής, ζώήρά? χαρίεσσα 
καί ένταυτφ κάπως Εμβριθής, ώς αληθής 'Άνατολΐτίς.

X
Άναγράψας έπί τώ» .γραμμών τούτων, τό χνομά της, 

ύποδεικνύω αύτήν ώς πολύτιμον άπόκτημα διά τήν άνα· 
γεννωμένην Εθνικήν ήμών σκηνήν. 'Ιδιαιτέρως απευθύνομαι 
τφ κ. Λεκατσή, τφ τοσαύτας προσπάθειας καταβάλλοντι, 
όπως έξεύρή καί μορφώση Έλληνίδας ηθοποιούς. Έν τή 
κυρίιγ "Εμμα Μαράτση ή καλλιτέχνις είναι ήδη μεμορφω 
μένη, ή 'Ελληνίς ύφίσταται. —

X
Καί ιδού δεύτερος Ελληνικός άστήρ— ήττων τό μέγε

θος, ασθενέστερος τήν λάμψιν—όν έντεΰθεν εύτυχώς άνα- 
καλύψας έπί τόν καλλιτεχνικόν τής 'Ιταλίας ούρανόν.

X
Τίς οίδεν ; Ίσως καί τώρα αύτόθεν, άπό τών κορυφών 

τοΰ Παρνασσού, έτερός τις εύτυχήση ■ νά καθορίση άκρι- 
βέστερον τήν Επιστημονικήν του ,άξίςεν* .άλλά βεβαίως, 
περί τούτου τούλάχιστον, ούδείς θά διανοηθή νά διισχυ- 
ρισθή ότι δεν είναι άπλοΰν καί εύκολον νά μεταθέσωμεν 
αύτόν έπί τόν ήμέτεοον 'Ελληνικόν ούρανόν, εφ ον τής 
'Γέχν ης οί αστέρες τοσοΰτον σπάνιοι έηιτέλλουσιν.

’Αγησίλαος.

Διήλθον έν τή φαντασία μου αί εικόνες τών έν ΙΙα- 
νόρμψ εορτών... καί νοερώς, έν συντριβή καρδίας, σοί έ-

(ΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.)

ΓΡΑΦΕΐΟΝ ·ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ»
‘Ο3ος Μουαώ», παρ'χ τήν Πλχτεΐχν Σ αντί; μίτος.

Πολύν προσελκύουν κόσμον /] βιτρίνός τού 
ΝΕΟΪ ΠΛΟΪΣΙΩΤΑΤΟΪ ΚΙΙΓΧΙΖΟΙΙΠΑΕΙΟΪ

τογ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

('03ίς Αιόλου, κάτωθεν τοΰ φωτογοαφείου του Πέτρου Μωραϊτίνη) 

Φ Η·| ΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ώραιοτάτας εικόνας, ρωμαντι-

κάς έλαιογραφίας, μαγευτικάς, Nature-Morte, 
χαλκογραφίας καί άλλα.

ΟΛΩΝ Taw ΕΙΔΩΝ κορνίζας, 
έπίσης έκ Γερμανίας.

τάς όποιας φέρει

ΊΜ,7 ΓΓΓ ΝΑ ΑΙΑΚΟΣΜ11ΣΙ1ΊΈ ! I !
ιι t Σ t < u ολα; τά; Α’.θούσα; καί τά 'Εστιατόριά σας.



10 l!H ΧΑΝΕΣΑΙ

£? «*►**■*“·
------—a> ·«-- -

01 ΠΑΡΙΣΙΟΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
NEON OINOllSi VEION

Χαθ'όλως παρισινήν,μέθοδον ήνοιξε κάτωθεν τοϋ
'Εμπορικού τοΰ κ. Ιΐασελοπούλου, και τοΰ ώραίου ζε·
, νοδοχείου τής Όδοΰ Έρμού ή 'βίλλάς, ύπό τοΰ

ΒΑΧί .VBtOV X. Μ νΙΟΠΟ1·ΛΟΪ·
11 ω λ ό υ ν τ ά t κατά φιάλας

’Όλο’. <»6 ΈλληνεκοΙ καί ίόύροϊ.ταε «I Οί'νοε.
λ"

•3 ;«·: ’ ■ υνασαι ναΔ Γ 0 ο υ σ α ι διά παρέας κουφαί, όπου δύ
ςεφαντώσης αόρατος καί μ.όνος.

ΖΓΘΟΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
Οί κόμίψότεροε τών ιχεζέδων. 'Ι·«ηρεσέά άρίάτη

. , ; .... ΚΑΙ ΕΠΙ ΙΙΑΣΙ ΤΟΥΤΟΙΣ·-.·-» ν r* · 1 - - · \
άμεσος συγκοινωνία μετά τοΰ μοναδικού ξενοδοχείου 

Η ΕΛΑ ΑΣ'·
οθεν δύνασαι νά προμηθευθ-75ς ο,τι θέλεις.

ΘΑ ΓΙΝΗ ΚΕΝΤΡΟΝ ! ,— Γ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΘΗΝΙΑΝ .δηλαδή εις τό ’Εμπορικόν 
GS-’οδός Τρμοΰ-β,κ τοϋ ΣΩΤΗΡΙΟΙ’ Γ. ΒΟΓ\Π 

Έχει άπό ολα καί τά δίδει έφΟτινότατα : Κ.άσμ.£- 
ρια, καστόρια, τοόχάες» ρέτ'ίνάκς, ιλπατανίάΩ , 
φλανέλαες,.φορέματα» νουβωτέ, -.-’ίμ.-.τέό:» χασέ-·
οες κτλ. κτλ.

 ■ -

ΟΙΝΟΙ ΜΙΐΑΦΒ ΟΙΚΜΌΜϊ
,Υ . κ ·?:λ3ίτ J · . , ■ ·* ? ·:

Όδός Χταδίου κεντρική αποθιικιι Όδός Χταδίου 
ν .„· .1 ,ι · {’Απίνα,νόι ,τοΰ Ταχυδρομείου)

Οί ζ. κ. άδελφοί Οικονόμου άγγέλλουσιν, ότι τοΰ λοι
πού Οά τίθενται έπί τών φιαλών τοΰ έκ τοΰ Οινοποιείου 
των παραγομ,ένου οίνου ετεζέται τεφροχροοε, άπλού- 
σταται, άνευ τινός κοσμήματος ή συμβόλου, φέρουσαι δε 
μόνον δι«ι κυανρΰ χρώμμτ,ος τήν εξής έπιγραφήν :

ΟΙΝΟΣ ΕΡ ΥΘΡΟΣ ή ΛΕΥΚΟΣ 
Ά,δελφυΐ <>ικ»» όμ.<»υ

.Ά 0 ή ν α t
Έν τούτοις' αί μέχρι τούδε έτοιμοι φιάλαι φέρουσι τήν 

γνωστήν μεγάλα,ν καί πολυχρώαατον έτιζέταν.
Ταΰτα πρός γνώσιν τών αξιότιμων- καταναλωτών τοΰ 

οίνου των. ,.ϊ · ν £4, 5]
'·■··— -.«-ΛΤνε — 5. ..

Διά τούς Λουκούλλους
ι.·0 · · —

ΧΑΒΙΑΡΙ ΤΠΣ ΒΛΑΧΙΑΣ μοναδικόν, έξοχου γεύσεως 
καί όψεως άκόμα, πωλείται είς τό

Ζ ΥΘΟΙIΩ Λ Ε ΙΟΝ ΜI IΕΡΝ1ΟΥΔΑΚ Η._______

klllill ΕΝ ΑΑΙΊΪ.'.ί; ^««όζο.ν τών Τεμπών, 
όλης τής κοιλάδος καί τών κορυφών τοΰ Όλύμπου. 
ϊΐ λήρος άρχαεολογε,ιών θησαυρών» ογκολίθων,

ξυλικής
Κατάλληλον δι'άνάκτορον, μέγαρον, έπαυλιν ή 

■ν· Χ ' 'ξενοδοχειον.
[Πλή'ρόφορίαι είς τό Γραφεΐόν μας] (8—8)λυτίΐ’ιπέ ,;

αί^ιϊ

I ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ '
AUfi.VAlTI TBS ΜΣΤαΤίΰηϊ

' . ' <- X
| ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΊΟΥ^

ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΙΣΐίΠΙίίΙΙΣ

ΠΑΡΙΣΙΟΙ
,Τ'Τ' · .'■ · '

ΕΜΠΘΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΠΜΑ 105 ΑΙΝΟΝ
ΦΕΡΕΤΟΠΟΥΑΟΥ kuki ΣΠΗΑΙΟΠΟΥΑΟΥ

- ·

Είναι τόσαι αί προμήθειαι καί αί παραγγελίαι, άς έκαμεν είς τούς πρωτίστους έμποριχούς οίκους 
ΠΑΡΙΣΙΠΝ ώ ΤΛΟΚΖΣ,ΙΚΓΟν

ώστε Οά είναι ρ.οναδιζόν διά τήν ποικιλίαν, τήν λεςττότητά καί τήν κομψότητα τών ΫΨΛΣΜΑΤίιΝ του.

'Αγγλικά υφάσμ,ατα διά 1<οσ .ούμ,ια, Ζαζίταώ Πανταλόνια.—Λ-ενά δι’ ενδυμασίας.—Λ.ενα διά 
Ι’ελέκα (nolveaites").—Άλίάπαγάδες διά τά ζυνεζά καύμ,ατα.-—Αεγζύν ικαλακώτατυν, λεπτόν 

Χαί φϋινόν διά Ιίαρτεσού.—«Ι»ανέλλαε άγγλεκαί.;0 :Α

ΤΑ ΠΑΝΤΑΛΟΝΙΑ
νομίζει κανείς οτι είναι βελουδέν,ία, τίσον μαλακά είναι, δλα λίπτίτης, έρως, βέρος καί ζωή,—Σχέδια καί χρώματα καλλιτεχνικώτατα. 

. Χίίψ ; Μέ αύτά καί τό γήρας γίνεται ν ε ό τ η ς. ■
Τά ΛΙΝΛ του ρ;· ίΛΤδΒλΙΛ.

Εινε δια Φίλημα.—Κάθε κομμάτι, κάθε γελέκο έχει καί τό χρώμά τού.—ΣΥΛΛΟΓΗ <»Οί> ΕίΔΠΝ !
® tifc' ΤΑ ΦΙΓΟΥΡΙΝΙΑ TO Y'i/ ί' ·! <

Άπό τόν -πρώτιστον καθ'δλην τήν Γαλλίαν Ραπτικόν Καλλιτεχνικόν Σύλλογον —Πήγαινειε νά τά ίδήτε, .προσέχετε όμως διότι 
·; ί κινδυνεύετε νά ερωτευϋήτε ί*

ΕΠΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ DEMI SAISON [IT, G]


