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δάφνην, τήν όποίαν τώ έχορήγησε πασα καρδία, καί τά 
ρόδα του, τά όποια δέν θά τφ ήρνεΐτο ό Πλάτων.

Ό ΙΙαπαρρηγόπουλο; είνε αοΰμος γ0υ roC»· καί (Χρορος 
τάς φρ'όίτάς. {

Καί έν τή αύςούση φρενίτιδι αύτών μεταβάλλονται εΐ; 
Τορκουεμάδα;· καί ?εί; τήν πυράν ! εΐ; τήν πυράν ! φω
νάζουν, ολόκληρο; ή ΐ.Ιαγ.ρά χΛηθεΐσα ωι.Ιο.ίογία τώχ δια- 
χέχωχ χέωχ !» Άλλ' ύπό τή; βία; των έν τώ θέτειν τό 
πΰρ, παίρνει φωτιά ... ή περροΰκά των καί σωζόμεθα. 

★

Έπί τή έπανόδω τών βασιλέων μα; ώμίλησε καί’ή 
ποίησι; όιά πενταλέπτου φυλλάδα; πωλουμένη; προχθές 
τό δειλινόν εί; τού; δρόμου;· ώμίλησε κουβεϊσα ύπό τό 
μετριόφρον ψευδώνυμον Σ. Π.

’Ιδού μερικοί όλόχρυσοι στίχοι :

Καλώ; μά; ήλθατε,
ΙΙατρίς γελάει,

Καί σά; μαδάει,
Δάφνας τιμή;.

'Σ αύτήν καί μόνην 
Αύτό εμμένει,
Άφοΰ ζευγμένη 
Είνε μέ σά;.

Ξεύρει’ έκρούσατε 
Μέ πόθον Ουρά;
Άφοΰ τή; πείρα;
Είσθε μεστοί.

Ό συρμό; τών τοιούτων στίχων πρό; βασιλείς, φρονώ 
οτι χρονολογείται άφ’ ή; έποχή; είσήχθη ό συρμό; τών 

[δολοφόνων κατ' έκείνων αποπειρών φονικά όπλα! τοΰ

ΑΙΝΩ—ΚΑΤΩ.

Τό τελευταΐον φύλλον τή; Κ.Ιιιονς περιέχει ώραΐον 
ανέκδοτον, τό έξή; περίπου :

Γάλλο; ποιητής, δυστύχησα;, έζήτει έπιμόνως νά Γόη 
τόν Βίκτορα Ούγγώ' άλλ' έπειδή άποτόμω; τον άπεπεμ- 
πεν ή υπηρέτρια έκείνου, μίαν ήμέραν μέ τό μολύβι του 
ηύτοσχεδίασε τρεϊ; όλοδρόσου; στοοφά;, τά; όποία; τή; 
δίδει νά φέρη πρό; τόν μέγαν Κύριόν τη;.

Έω; έδώ καλά. Μα πώ;, νομίζετε, όμιλεϊ ό Βίκτωρ 
Ούγγώ πρό; τήν ύπηρέτριάν του ;

Οί σοφοί τή; Κ.Ιιιυΰς τόν θέλουν και καλά νά τοι; 
όμιλή, ώ; ό λογιότατο; τή; Βαβυλωνία; πρό; τόν Άνα- 
τολίτην.

Ούγγώ : Τί; ό ταΰτα σοι παραδού; ; δράμε ούν ώ; τά
χιστα καϊ είπε αύτώ έλθεΐν πρό; με !»

Τό πράγμα εινε σαφές· κάθε άλλη γλ.ώσσα, έκτός τή; 
τών απαρεμφάτων καί συνδέσμων, έν οΐαδήποτε χρήσει, 
είνε εταίρα, πρό τή; όποία; έρυθριά ή φενάκη τών σοφών 
τή; Α’.ΐε,οΡς.

— Μά είναι ζωντανή, έχει τόση έμορφλά ένίοτε- άφή- 
σατέ μα; τού; νέου; νά λογαρίαζώμεΟα με τή ζωή της.

— ”Οχι· είσθε ανήθικοι ! κραυγάζουσιν οΐ αστυνόμοι 
τή; γλώσσης, οί εύνοΰχοι τή; γραμματική;.

*

Δ’ιηΰχου ΐχ.Ιυγη, κωμ.φδία Δημητρίου Παπαρρηγο- 
πούλου. Πρόσωπα : Κύριος χίΐ/μος, Κυρία Moraρχ<αΊ 
Κυρία Βου.ίή, Κυρία . . . Σ ΰχταγρα.

Δέν ήτο καί ή άρλεκινική τοΰ Δήμου μα; μ.ελλόνυμ- 
φο;, Κυρία, ώ; αΐ άλλαι;

— Κυρία Σύνταγμα ! ! οί σοφοί τή; Κ.Ιειοΰς μένουσι 
κατάπληκτοι, έπειτα καταλαμβάνονται ύπύ ύστερικαΰ 
γέλωτο;, καί τέλος μανιώδεις τρέχουσι πρό; τό μνήμα 
του, Θραύουσι τά; κιγκλίδα;, σβύνουσι τον yerifr του, 
άνασκάπτουσι τό χώμα, πτύαυσιν έπ’ αύτοΰ, πετώσι τήν
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δευτέρου το ρεβόλβερ, τοΰ πρώτου τ, μα.λάκυνσις τοΰ εγ
κεφάλου.

*

Τόρα ότε τό τορπιλλρφόρον σκάφος '/’αρά έχρίθη ύπό 
τής έπιτροπής τών ’Ιταλών χαΐ Γάλλων αξιωματικών 
επίγοβον εις ττάντΛ έχθράτ, θαρρείτε, ώ Έλληνες ! Καί 
ΧωΡεΤτε ! ,

Ζητήσατε τό φύλλον τής ΠοΛιτιχΰς xai ΦιΛοΛογιχής 
Έχεθεωρήσεως τοΰ κ. 'Ολυμπίου, τό περιέχον άρθοον έπι- 
γραφόμενον : ϊ’ό ζήτημα των όρίεύν, ένθα συγκεφαλαι- 
οΰνται αί περιπέτειας τοΰ γνωστοΰ ζητήματος' τό φύλ
λον έχει ώς χρονολογίαν 25 ’Ιουνίου 1881, δηλαδή τρεις 
περίπου μήνας πρό τής γενέσεως αύτοϋ, καί ΐδατε είς 
ύψος τίνος προφητικότητος άνήλθε παρ’ ήμϊν ή δημοσιο
γραφία, καί σταυροχοπηθήτε διά τό Οαΰμα !

*
Είς τόν Δέ Κάστρον προσφέρουσι ποτηράκι μαστίχας.
Δέ Κάστρος, εΰγενέστατα: Ευχαριστώ' δεν πίνω ρακί' 

μέ βλάπτει"
Ό παλαιός Ίμβρεος τοΰ Μή Χάνεσαι, αμίμητα : Σ’ 

ανοίγει τήν όρεξι ;
*

Σύζυγος, νεωστί χηοεύσας, έφύτευσεν έπι τοΰ τάφου 
τής μακαρίτιδος ιτέαν κλαίουσαν, καί πρό αύτής έθηκε 
πλάκα μέ τήν έξής επιγραφήν :

Τή προσφιλεϊ μοι συζύγω*
Κλαίει δι’ έμέ ! ! !

Εύκολος τρόπος γιά ξεμπέρδεμα.
Έκ τοΰ Ημερολογίου τοΰ Σαρεβαρή.

’Αλλά πολλάκις χαί οί μ,αρμάρινοι τάφοι, καί τά άβ- 
χιερατιχά μνημόσυνα, χαί τό βαθύ πένθος , . τών έσθή- 
των δέν άνακαλοΰσιν είς ήμάς τήν ιτέαν τοϋ εύφυοΰς 
χήρου ;

*

Ό κεραυνός ό πρό τίνος καταπεσών έν τινι έξωκλησύμ 
τής Σίφνου έπάνω είς τό ιερόν δισκοπότηοον εινε ση- 

εΐον τών καιρών, δηλοΰν είς ήμάς τούς περί πάντων έν. 
ιαφερομίνους καί τεττιγολογοΰντας τόν προσεχή θρίαμ

βον τών αναρχικών έν Γαλλία.
Όνουλουλοΰ.

Υ. Γ. Πρός τάς Κυρίας καί τούς Κυρίους, όσοι, τα- 
κτικώς άναγινώσκοντες τα Μή Χάνεσαι, αναγκάζονται 
νά διέρχονται καί τάς γραμμάς μου, κηρύσσω έμαυτόν 
άνευίυνον διά τήν απειρίαν τών γραμματικών καί άλλων 
λαθών, άτινα δολίως είσχωρήσαντα έν τοϊς ν Χνω—χάτω 
τοΰ προλαβόντος φύλλου τά έκαμαν αληθινά άνω κάτω, 
ώς έκρηκτικαί σφαΐραι μηδενιστών έν μέσω πληθούσης 
ομηγύρεως. Επί τοΰ άνευ άξιώσεων Όνουλουλοΰ τά πα
ροράματα δύνανται νά έπενεργήσωσιν, ώς ή συκοφαντία 
έπί πτωχής κόρης. Διά τοΰτο ώμίλησα.

Ό αύτός.
---------------------·Ι8ΙΜ -----------------------

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

Ένας πρίγκιψ Μκυροκορδάτος έν Παρισίοις κατεδικά
σθη τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα είς τρίμηνον φυλάκισιν 
οχι μόνον διά χρέη τά όποια έκαμε καί δέν έπλήρωσε, 
χάσας είς χαρτοπαίγνιον, άλλά καί δι’ άπάτας καί δό- 
λους διαφόρων ειδών. Παρουσιάζετο ώς ακόλουθος πρε
σβείας, ένώ δέν ήτο. Παρουσίαζεν έπιστολάς τοΰ έπι-

στάτου του κτημάτων, πρό πολλοϋ μή άνηκόντων εί: 
αύτόν. Προσεκάλει ιατρόν νά τόν έπισκεφθή αδιαθετών 
καί άντί νά τοΰ πλήρωσή κοΰραν τοΰ έδανείζετο 601)0 
φράγκων. Άπό ύπηρίτην ξενοδοχείου έδανείσθη 600 
φράγκα. Καί όταν ήλθαν νά τοΰ κάμουν συντηρητικήν 
χατάσχεσιν, έκρυψεν ό,τι είχε καί δέν είχε κάτωθεν 
τοΰ έπενδύτου του καί ό δικαστικός κλητήρ όέν εύρεν 
είμή τής .ταχτοόχάί<> του καί ένα κουτί σιγάοων άδειο.

Έν τοϊς δόλοις αύτοΐς όμως δέν περιλαμβάνεται καί 
δολίευσις τοΰ τίτλου, ώς συνήθως γίνεται,καθώς Ελλην 
τις ποτέ περνούσε είς Παρισίους ώς ά0μ.//ι τώ)· Πατησίων. 
Ό καταδικασθείς είναι πράγματι ό .τρι’χκ/γ'· Μααριιχαρ- 
ιίάιος, υίός γερουσιαστοΰ, βεβαίως 'Ρουμοΰνος.

Τάς λεπτομερείας ταύτας άναγράφομεν, διά νά ϊόω- 
σιν οι άναγνώσται μας ποιας τιμάς άπονέμει είς εαυτόν 
ό έν Παρισίοις πρέσβυς μας κύριος Μκυροκορδάτος επι
μόνων παιδαριωδώς εις τόν τίτλον τοΰ ψευδοπρίγκιπος !

Ή γελοιογραφική ΈφημερΙς ΛΆ/γΆος έχει ώς γελοίο 
γραφίαν τό Έστιατόριον τοΰ Ξενοδοχείου τής Βιέ νης 
Imperial, οπού καταλύουν οΐ έπισκεπτόμενοι τήν Βιέν
νην Βασιλείς. Είναι έκεΐ ό Μιλάνος, ό Καλακαούας, ό 
Γεώργιος, κάτι άγριοβασιλεΐς άλλοι. Μεταξύ τών πολ
λών παρίσταται κλέπτων ένας άνανάν άπό τό τραπέζι καί 
βάζων αύτόν είς τήν τσέπη του, ένώ ό Μιλάνος σηκώνει 
τό περόνι νά τόν επίπληξή διά τήν πράξιν. Οί δημο
κρατικοί μή βλακογελάσετε, δέν πρόκειται περί Βασι- 
λέως Έλληνος.

Ό Πρωθυπουργός ήμών έγκυμονεΐ . . . μή τρομάζετε' 
εγκυμονεί, ώς άλλος Ζεύς έκ τής κεφαλής, /ιωρά, ΐνα τά 
καθυποβάλη προσεχώς ύπό τήν δοκιμασίαν τών πατέρων

τοΰ ’Έθνους. Ό πτεοόπους τοΰ Διός Ερμής είς παρομ,οίαν 
περίστασιν έσχισε τήν κεφαλήν τοϋ πατρός τών θεών διά 
πελέκεως καί άνεπήδησεν έκεϊθεν πάνοπλος ή Άθηνα 
προς μεγίστην έκπληζιν τών θεών. Ό τσαρουχόπους τοΰ 
Διός Τρικούπη κ. Κοσονάκος δέν ήθέλησε νά τρομάξή 
τούς χαμι>8ει>ε>ι; βουλευτάς, άλλ’ ώς φρόνιμος μάμμος τών 
σημερινών χρόνων, έγνωμοδότησεν ότι, διά νά προαχθώ- 
σιν είς φώς τά μωρά, απαιτείται άκρα ησυχία. 'Οθεν 
καί οί άστυνομικοί ύπάλληλοι πρό τριών ημερών κλείουσε 
άπό τής 11 ώρας μ. μ. πάντα τά έπί τής Πλατείας 'Ο
μόνοιας καφενεία, τά γειτονεύοντα τή οικία τοΰ κ. πρω
θυπουργού.

«1»λός.

Δέν γυρίζει μόνον έλεύθερος ό διευθυντής τοΰ Νοσοκο
μείου Κανθάρου, κυλύει δυστυχώς τόν εύλογιώντα λίθον 
του καί ό τοΰ ώς μή ώφελε έν Γουδή ίδρυθέντος Νοσο
κομείου τών Εύλογιώντων, κ. Σίσιφος Ήλίας. Τοΰ δί
δουν καί αύτοϋ μόνον 200 δρ. άς τού δώσουν 400 καί 
άς μέν/] περιωρισμένος έντός τοΰ Γουδιού του.

Θά γλυτώσωμεν άπό τάς πρωϊνάς μίαν πρωίαν. Ό 
Σύνδεσμος τών εργατών Τυπογράφων άπεφάσισε νά άνα- 
κοινώση είς τούς κυρίους εκδότας τών Εφημερίδων ότι 
δέν έννοοΰν πλέον νά έργάζωνται Κυριακήν. Καί ούτω 
δέν θά έχωμεν τήν Δευτέραν φύλλον. Θά γίνωσι λοιπόν 
άνθρωποι καί οί τυπογράφοι έχοντες τήν Κυριακήν των 
καί θά σώσουν καί υ.ερικούς δημοσιογράφους άπό ραγδαίου 
κατάρρου τής σπονδυλικής.
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ΑΚΟ ΤΟΪ ΟΪΡΑΝΟΪ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνίχιιχ ϊίι σροηγούαινον ίρ'.β. 362)

Όλον τό πλήθος έφώναζεν: νά έζέλθή ή Α. Μεγκλειό- 
της ! θέλομεν τήν άπαγχόνισίν του ! νά θανατωθή ! είς 
τόν ”^.δην ! είς τον "Αδην !

Έζητωκραύγαζον, ήλάλαζον. Ό Ύψιστος ένόμισε ποός 
στιγμήν οτι έπρόκειτο περί τής έκθρονίσεώς του, όπως 
άλλοτε οτε έπανεστάτησαν οί πρώην άγγελοι ύπό τήν 
αρχηγίαν τών συνομωτών Εωσφόρου, Βεελζεβούλ καί λοι
πών. Διέταζε οθεν τόν αρχηγόν τής φρουράς αρχάγγελον 
Μιχαήλ νά διαλύση τό πλήθος διά τοΰ ίππικοΰ. Έγέ- 
■νετο ή πρώτη προσβολή, άλλά το ιππικόν άπεκρούσθη, 
κακώς έχον, όιά πετρών, τάς οποίας βροχηδόν έ’ρριπτε τό 
πλήθος.

Ό ΙΙαντοδύναμος εύρίσκετο είς μεγίστην αμηχανίαν 
έξήλθε τέλος είς τόν έζώστην καί ήρώτησε τούς μάκαοας 
όποια ήτο ή αιτία τής πρωτοφανούς ταύτης διαδηλώσεως* 
τόν λόγον έλαβεν άμέσως ό Αγιος Μεσσηνέρης.

Μεγαλειότατε ! είπεν άφρίζων, ό ομογενής ούτος άπό 
τής ποά ολίγων ώρών άφίξεώς του έπήνεγκε διά ψευδών 
ειδήσεων καί άλλων μηχανημάτων τοιαύτην πτώσιν τών 
χρεωγράφων έν τώ Χρηματιστηρίω, ώστε διέσπειρε παν
ταχοΰ τήν καταστροφήν πολλοί μάκαρες έντελώς έπτώ- 
χευσαν πολλαί οίκογένειαι στερούνται τοΰ έπιουσίου άο- 
του' άλλοι ηύτοκτόνησαν. Θέλει λοιπόν ό λαός ΐνα τι
μωρηθώ ό καταστροφεύς τής ήσυχίας τών μακάρων ελ
πίζει δέ οτι ή Α. Μεγαλειότης θά εύδοκήσή νά έκτελέση 
τήν δικαίαν ταύτην άπαίτησιν τοΰ πιστοΰ λαοΰ του.

Ό 'Ύψιστος συνήλθεν έκ τής συγκινήσεως άμα έμαθε 
τόν λόγον τής διαδηλώσεως' είπε δέ πρός τόν λαόν ότι 
έντός ολίγων λεπτών θά άποφασίση περί τούτου.

Είσήλθε δέ εύθύς είς τήν αίθουσαν διά νά ζητήση καί 
τήν γνώμην τών λοιπών. Ό Μονογενής ήτο ύπέρ τής ά- 
θωώσεως, συμφώνως μέ τάς θεωρίας του' ό Άγιος Πέ
τρος ήτο ύπέρ τής καταδίκης, διότι έβλεπε τοιαύτην 
γνώμην είχε καί ό Παντοδύναμος' ό Σωκράτης άμφέβαλ- 
λεν. Έπί τέλους, λέγει ή Α. Μεγαλειότης, διά νά άπο- 
φύνωμεν αύτόν τόν θόρυβον τοΰ λαοΰ, πρέπει νά τάν κα
ταδικάσω' άλλως τε δέν θά μείνη είμή μίαν μόνον εσπέ
ραν είς τόν ' Αδην έκτος τούτου έγώ είμαι εμμέσως ή

αιτία τοΰ σκανδάλου τούτου, διότι έπεθύμ,ησα νά γνω
ρίσω έκ τοΰ πλησίον τά είδος τοΰτο τών άνθρώπων, οΐ
τινες καλούνται ομογενείς, καί περί τών όποιων τόσα 
παράδοξα πράγματα ήκουον νά μέ διηγούνται. Έζήλθε 
δέ έπί τοΰ εξώστου καί έζέδωσε διά βροντώδους φωνής 
τήν άπόφασίν του.

Ό δυστυχής Τσεγραπόντης έγένετο άνάρπαστος ύπό 
τοΰ λαοΰ καί οδηγηθείς συνοδευόμενος μέ άράς καί κτυ
πήματα τοΰ λαού ήμίσειαν περίπου ώραν μ.ακράν έπί τί
νος λόφου έκρεμάσθη άπό μιάς ’Ιτέας ύπό τοϋ πρώην έν 
Λειψία φιλολόγου καί τών λοιπών τριών μεθ’ ών εΐχεν 
είσέλθει είς τόν Παράδεισον.

Έν τω μεταξύ ό Αγιος Πέτρος καί ό Σωκράτης συ- 
νωμίλησαν μετά τοΰ Μονογενούς οίκείως περί τώνλεπτο- 

ερειών τής παρασκευής τοΰ ταζειδίου, έλαβον τήν ά- 
ειαν καί άπήλθον συμπαραλαβόντες καί τόν Άλκιβιά-

δην διευθυνόμενοι πρός τό Καφφενεϊον.
Άμα τή άφίξει έκεϊ, ή ευθυμία πανταχοΰ οιεχύθη· ό 

Άγιος Πέτρος ήσπάζετο τήν Ασπασίαν, ό Αλκιβιάδης 
τήν Κασσιανήν, ό Σωκράτης όλους. ΑΙ γυναίκες τούς έ- 
ξελάμβανον ώς παράφρονας' διότι ούδέποτε είς τοιαύτην 
ευθυμίαν τούς είδον. “Ελαβον τέλος γνώσιν τών συμβάν
των καί ήρχισαν πλέον τάς άτελευτήτους παραγγελίας 
του, τά σχόλια έπί τοΰ γήινου βίου, τήν ζηλείαν των έ- 
Αηγέρθησαν μετά μελαγχολίας όλαι αί άναμ.νήσεις τοΰ 
^παρελθόντος ασώτου βίου των έπείραζον τόν Αγιον Ιΐέ-

τρον διότι πρώτην φοράν έκέρασε μίαν φιάλην καμπανίτου 
διά τούς πέντε- μέχρι βαθείας νυκτός ή ευθυμία διήρκε- 
σεν, άποχωρισθέντων όλων έν καταστάσει πλήρους μέθης.

Τήν έπαύριον μεγάλα γεγονότα έμελλον νά συμβώσι 
είς τόν Παράδεισον.

Οΐ Μακάριοι είχον μάθει ήδη καί τάς δύο σπουδαίας 
ειδήσεις, τήν άπελευθέρωσιν δηλαδή τών κολαζομένων ώς 
καί τήν εορτήν τοΰ άεροστάτου' δέν έπαυσαν δέ καθ’ ύ
λην τήν νύκτα καθ’ όμάδας έδώ καί έκεΐ νά συνομιλώσι 
περί τών νέων τούτων τής ημέρας μετά μεγάλου ενδια
φέροντος.

Ήδη άμα τή αύγή έστειλεν ό Παντοδύναμος άγγελια- 
φόρον μέ διαταγήν νά σβεσθή τό πΰρ είς τά βάθη τοΰ
Αδου καί νά όδηγηθώσιν οί αμαρτωλοί ύπό τών διαβό 

λων μέχρι τών ορίων τοϋ Παραδείσου. Οί δυστυχείς κο- 
λαζόμενοι έξήρχοντο, άλλοι μέν άπό τούς πελωρίους λέ
βητας ένθα έβραζον άπό αιώνων, άλλοι δέ έκ καμίνων, 
άλλοι έκ διαπύρων σιδηρών θηκών έν είδει φερέτρου, έκ 
βαρελλίων πλήρων βραζούσης πίσσας, τέλος έκ τών μυ
ρίων έκείνων φρικωδών βασανιστηρίων, τά όποια μόνον
Αδης δύναται νά έφεύρή. Κατά μυριάδας έξήρχοντο οί 

δυστυχείς αμαρτωλοί καί συνωθοΰντο πρός τάς δύο μεγί
στας πύλας τοΰ *Αδου. Φρικώδης ήτο ή όψις των ! τινές 
ήσαν σχεδόν άπινθρακωμένοι καί έν τούτοις έζων, γ,σθά- 
νοντο' πολλών τό σώμα κατήντησεν ώς έκ τής πολλής 
βράσεως νά έχή σύστασιν κόλλας' είς έλάχιστον έλκυσμόν
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ.

Γάμ.ος τοΟ 'Κδισω* χαί Καταστροφή 
τώ* Γυναικών.

Αί εφευρέσεις, ώς γνωστόν, έχουσι διπλοΰν σκοπόν, 
ωφέλιμον χαί καταστρεπτικόν. Καί διά μέν τούς άνδρας 
έφευρέθησαν τά φοβερά τηλεβόλα, τά τουφέκια, οί χω
ροφύλακες ’Αθηνών, πρός έξόντωσίν των* είδικώτερον δέ 
όιά τούς βασιλείς αι βόμβαι.

Διά τάς γυναίκας όμως ούδέν έπενοήθη μέχρι τοϋδε, 
πλήν τοΰ κορσέ, οστις κατά τούς υπολογισμούς τοΰ Δαρ- 
βιν μετά 2560 έτη μόνον ήθελε μετατρέψει τό γένος 
των εις έντομα. Ή άνισότης αύτη μεταζύ τών δύο γε
νών ήτο άδικος’ δέν ήδύνατο νά τήν ύποβέρη ό "Εδισον" 
έπεθύυ,ει, πρίν ή έζοντωθή ό ί’διος, νά ίδη σβεννύμενον 
ενώπιον του τό ώραΐον φΰλον, καί πολύ πρότερον μάλι
στα πρίν ή έξαφανισθή τό άσχημον" μανία αύτός ό 
“Εδισον ! ! Κατηνάλωσε δλον τόν βίον του διά νά εύρη 
τό μέσον τής έζαφανίσεως τών γυναικών.

’Επί τέλους τό εΰρηκε ! εΰρηκε ! Εινε μόλις είς μήν 
άφ’οτου δυνάμεθα νά κηούξωμεν άφόβως τήν παλλιγγε- 
νεσίαν καί νά ύψώσωμεν τήν σημαίαν τής ανεξαρτησίας 
μας. Οί άνδρες έθραυσαν τάς φοβεράς άλύσσους τής δου
λείας των. Ό “Ερως έτέθη μετά τοΰ τόξου καί τών βε
λών του είς τό Μουσεΐον ώς αρχαιολογικόν άντικείμε- 
νον ! Κάτω αί γυναίκες 1 έπάνω οί άνδρες ! ζήτω ό Έ- 
δισον.

Εΐνε μόλις είς μήν άφ’οτου έπλάσθη ή νέα γυνή ύπο 
τοΰ Έδισον, ούχί έξ ώμοπλάτης, άλλ’ έκ σιδήρου" ώνο- 
μάσθη δέ ούχί Εύα, άλλά Ήλεκτρα.

ή κόμη έξερριζοΰτο, αί αρθρώσεις άπεχωρίζοντο ! άλλοι 
■ήσαν ισχνοί καί σκελετοί, περιπατοΰντες δέ έκρότουν ά- 
παισίως" άγριοι οφθαλμοί, άποτροπαία έκφρασις οδύνης 
έπί τοΰ προσώπου τής άπειρου έκείνης μάζας τών άνθρώ- 
των συνεπλήρουν τό καταχθονίως έκεΐνο τρομεράν θέαμα !

Έντός ολίγου δύο στήλαι άπέραντοι άνθρώπων έσχη
ματίσθησαν όπισθεν έκάστης πύλης" τό σκότος ήτο βα
θύτατου μ.ετά τήν κατάσβεσιν τών πυρών" υπόκωφος άνα- 
«τεναγμός άπό άναριθμήτων στηθών έπλήρουν έτι τον 
πλήρη καπνοΰ πι'σσης καί άνθράκων άέρα τοΰ "Αδου" μό
νον οί άπαίσιοι πράσινοι οφθαλμοί τών Διαβόλων ήστρα- 
πτον έδώ καί έκεΐ ώς σπινθήρες. Ηχος τρομερός σάλ
πιγγας αίφνης σημαίνει" ήτο ό άγγελος Κυρίου οστις έ
διδε τό σημεΐον τής άναχωρήσεως. Ήνοίχθησαν εύθύς αί 
πύλαι τοΰ ' Αδου καί έξώρμησαν οί ταλαίπωροι μετ' άλα- 
λαγμοΰ χαράς καί ζητωκραυγών Έπί κεφαλής τής μιάς 
στήλης τών άνθρώπων ήτο ό Δάντης έφιππος έχων πρός 
τά δεξιά του τάν Βεελζεβούλ" έπί τής άλλης στήλης ήτο 
ό Φάουστ μετά τοΰ Μεφιστοφιλοΰς.

Φθάσαντες τέλος μετά καταπληζ.τικής ταχύτητος,θεία 
δυνάμει, είς τά σύνορα τοΰ Παραδείσου, κραυγαί παρκ
φόρου χαράς άπό διλιονίων στομάτων έπλήρωσαν τόν 
άέρα. Χίλιοι ταύτοχρόνως βροντώντες κεραυνοί, ή όλό
κληρος ωκεανός συντριβόμενος έπί ένός βράχου, άμυδράν 
ιδέαν δύνανται νά δώσωσι τοΰ θορύβου οστις κατ' έκείνην 
τήν στιγμήν έγίνετο. Οί φίλοι καί συγγενείς βαθμηδόν

Όλοι είσθε περίεργοι νά μάθητε τί είδους είνε τά νέο* 
τοϋτο “Ον, τό όποιον έτόλμησε νά καταρρίψη τόν κρα- 
ταιόν θρόνον τών γυναικών, καί νά κατακτήση τό oivt- 
κώ; άπέραντον Καρδιακόν Βασίλειόν του. Μή γελάτε,κυ- 
ρίαι" τά πράγματα εινε σπουδαία.

"Ας άρχίσωμεν άπό τήν 'Ανατομίαν.

Γ<*ιχή Ανατομία :
Ή κατασκευή τοΰ σώματος τής νέας γυναικός ώς πρός 

τήν έξωτερικήν μορφήν έγένετο έπί τοΰ σχεδίου τής πα- 
λαιάς γυναικός. Καί ταΰτα μέν περί τής γενικής άνατο- 
μίας.

EtStxij Ανατομία ;
Ή Κεφαλή συνίσταται έκ σιδηρών έλασμάτων άκρι

βώς συνηρμοσμένων, ώστε όλη ή επιφάνεια είνε λεία. Ή 
επιφάνεια δέ αύτη ή σιδηρά περικαλύπτεται ύπό ένος 
στρώματος λεπτοΰ καί απαλού Καουτσούκ, χρώματος άν- 
θηράς νεάνιδος ά.τοι'ιίροσ" τά χείλη εΐνε ροδόχροα καί έ- 
πιδεκτικά κινήσεως άντιστοιχούσης πρός τόν έκάστοτε 
σκοπόν, καί είδικώτερον πρός τόν τοΰ άσπάζεσθαι. Οί 
οφθαλμοί γαλανοί φωτιζόμενοι άσθενώς ύπό γλυκέος η
λεκτρικού φωτός ευρισκομένου έντός τοΰ σιδηροΰ κρανίου.

Κο'ιμό:, άνω καί κάτω άκρα έπίσης έκ τών δύο 
προειρημ.ένων στρωμάτων σύγκεινται, πλήν τών ένδυμά
των, τά όποια πάσα γυνή οφείλει νά φερ-/;.

2ον. Zx.luyyru.loyta.
Πεπτικόν σύστημα δέν ύπάρχει.
'Αναπνευστικόν δέν ύπάρχει.
Γεννητικόν δέν ήξεύρομεν.
3ον. Muixi»· σύοτηιια :
Τό καουτσούκ είνε μΰς καί δέρμα συνάμα" τούτο έκτε

λεΐ τάς κινήσεις δι’ ένός μηχανήματος καταλλήλου (ορχ 
Φυσιολογίαν.)

άνεγνωρίζοντο είς τό φώς" έκαστος έκάλει τόν γνωστό* 
του διά τοΰ ονόματος" Γεώργιος, Τζινκισχάν, Θόμσων, 
Χουλουλού, Λουίζα, Φατμέ, Desrozier, Γιόχαν, Καρα- 
λιέσκος, Παντελής άντήχουν είς τόν άέρα" ήτο μία κα
ταχθόνιος βαβυλωνία !

Ή Α. Μεγαλειότης μετά τοΰ Μονογενούς έθεώρουν άπό 
τοΰ έζώστου τών Ανακτόοων διά τηλεσκοπίου τούς είσε- 
λαύνοντας. Δέν ήδύνατο ό Μονογενής νά κρατήση τά δά
κρυα τής χαράς του έπι τή απελευθερώσει τοσούτων αν
θρώπων" τότε μόνον ό Παντοδύναμος έννόησε τό ύψος τής 
αδικίας του απέναντι τοΰ ανθρωπίνου γένους.

Έν τούτφ τώ μεταξύ ό Γαβριλλιάκ, μ.ηχανικός 
Rouen τής Γαλλίας, καί ό Γόρδων μηχανικός έκ Βοστώ- 
νη; τής 'Αμερικής, διηυθέτουν τά τοΰ αεροστάτου είς 
μίαν μεγάλην πλατείαν" ολα ήσαν έτοιμα καί έν τάξει.

Ό Σωκράτης καί ό 'Αλκιβιάδη; όταν έξύπνησαν τήν 
πρωίαν είδον πρό; μεγάλη* των εκπληξιν οτι ώμίλουν ό
λας τάς γλώσσας" τήν νύκτα είχον έμπνευσθή έν άγνοία 
των ύπό τοΰ Άγίου Πνεύματος. Όταν έπήγαν ακολού
θως είς τό καφφενεΐον,τό παράδοξον τούτο γεγονός έδιδε 
άφορμήν ατελεύτητων γελώτων είς τήν ’Ασπασίαν καί 
τήν Κασσιανήν" πρό πάντων ό Σωκράτης ταΐς έφαίνετο 
κωμικός μέ τόν ύψηλόν του πίλον, μέ ξυρισμένους μύστα— 
κας, τήν πρασινοκιτρίνην άναξυρίδα καί τά ’Αγγλικά 
του. Άφοΰ τέλος επιον διά τελευταίαν φοράν ύπέρ τοΰ 
κατευοδίου, άνεχώρησαν όλοι όμοΰ διευθυνόμ,ενοι πρός

4ον. Νευρυώχ σύατημα δέν ύπάρχει, ώστε ούτε ήαι- 
κρα*ί*ν έχει ποτέ, ούτε τά νευρικά τη; τήν πιάνουν.

Φυσεολογία.

1 ον. Φω>·ητιχά Spyara :
Τά όργανα ταΰτα έδράζουσιν έντός τοΰ θώρακο;" ονο

μάζονται δέ συλλήβδην: Φωνογράφος τοΰ “Εδισον" ή όπή 
-ών οργάνων εύρίσκεται μεταζύ τών δύο ωμοπλατών συ
νάμα δέ χρησιμεύει καί ώς ού;" ώστε ή φράσις : «κρυφά 
μοΰ έσφύριξε στό αύτί" ή ή μυθιστορηματική : έψυθύρισέ 
τι είς τό ούς του καί άπήλθε» έξ άνάγκης μεταβάλλον
ται ." μοΰ έψιθύρισεν είς τήν ώμοπλάτη κ.τ.λ. Καί πολ
λαί άκόμη φράσεις ή πράξεις ήλλαξκν βεβαίως ώς έκ 
τής ύπαρχούση; ανατομικής διαφοράς.

2ον Κι>·ηΤίχά Spyara ■
Τά όργανα ταΰτα είνε πολύπλοκα, έδράζοντα ύπό τά 

φωνητικά" έπέχουν δέ τόπον Νευρικού συστήματος, δι
ότι δίδουν τάς κινήσεις είς όλα τά μέρη τοΰ σώματος" 
τό βάδισμα, ή στάσις καί αί διάφοραι ά'λλαι κινήσεις 
πρός διαφόρους έργασίας, πρό πάντων οικιακά;, τελείως 
έκτελοΰνται δι' άπειραρίθμων ίνών διακλαδιζομένων είς 
όλα τά μέρη τοΰ σώματος.

3ον. Qepfioiyltxzptxbr αύστηιια. :
Τά όργανα ταΰτα εύρίσκονται ολίγον κατωτέρω είς τήν 

κάτω κοιλίαν" είνε ή πηγή τής θερμότητος διαχεομένης 
άπανταχοϋ τοΰ σώματος καί άπαραιτήτου διά τήν ζωήν 
της" ό συνήθης βαθμός θερμοκρ. είνε 27" Ρ. Προ; τού
τοι; δέ έχουν τήν ιδιότητα νά παραγάγουν ηλεκτρικούς 
«πινθήρας, όταν έραστής τις π. χ. τολμήση νά τήν έγ- 
•γίξη καί έπιχειρήση νά βλάψη τήν τιμήν τοΰ συζύγου 
■της “Εδισον πάς λάτρις τη; πίπτει άμέσως κεραυνόπλη
κτος, όταν θελήση νά προσθέση εί; τάς έρωτικάς εκδηλώ

•τήν πλατείαν.
Πέριξ τής πλατείας άπειρον πλήθος συνωστίζετο" δλοι 

■δέ οί πέριξ λόφοι ήσαν κατειλημμένοι. Ή Α. Μεγαλείο 
της μετά τοΰ Μονογενούς ήσαν τοποθετημένοι έπί Ορό-‘, , y ι , ‘ ‘ ,Λ»ων εντός αυτοσχέδιου τίνος ^κοαπηγμιατος’ πρόσεχα- 
λεσε δε τόν Σωκράτην καί άφοΰ τώ έσύστησε έκ δευτέ
ρου άκραν έχεμύθιαν τφ ευχήθη καλόν κατευόδιον.

Ό Σωκράτης μόνος έσχε τήν τιμήν νά άσπασθή τάς 
χεϊρας τών Α.Α. Μεγαλειοτήτων καί άπεχωρίσθη λίαν 
«υγκεκινημένος" ένηγκαλίσθη άκολούθω; τόν Αγιον Πέ
τρον καί τώ ύπεσχέθη νά τώ φέρη μερικάς όκάδας ιχθύων 
τά όποια ό Άγιος Πέτρος τφ είχε παραγγειλει διά νά 
ένθυμηθή, ώς έλεγε, τήν παλαιάν του τέχνην.

Μετ’ ολίγον είσήλθε μετά τοΰ Άλκιβιάδου είς τό αε
ρόστατου" έδόθη τό σημεΐον ύπό τοΰ Παντοδυνάμου, καί 
έν μέσφ βροντώδους καταπληκτικού οΰρρρα ! τών Μακά- 
ρων έγένοντο άφαντοι είς τό χάος, τά πλήθη διελύθησαν 
βαθμηδόν καί ή Α. Μεγαλειότης έν μεγαλοπρεπεΐ συνο 
■δία ’Αγγέλων διηυθύνθη πρός τά ’Ανάκτορα.

Μετά έννέα μήνα; ό Σωκράτης καί ό ’Αλκιβιάδης 
εφθασαν είς τήν Γήν. Τί συνέβη είς τό διάστημα τούτο 
ποΰ χρόνου μόνον ό Jules Verne τό γνωρίζει" ό Σωκράτης 
.μόνον άμυδρώς ένθυμεϊτο ότι οί διάφοροι πλανήται καί 
αομήται ώς σφαΐραι έσύριζον είς τά ώτα του πλησίον 
■διερχόμενοι.

/· * .. .1

σεις του καί τινας χειραψίας" ώστε τό μ,έτωπον τοΰ “Ε— 
δισον δύναται νά αναπαύεται ήσύχως ώς πρός τό κεοά— 
λαιον τούτο.

Κοενωνεκή Φυσιολογία.

Ή Ήλέκτοα έχει πολλά προτερήματα φυσικά τε καί 
έπίτακ,τα" δύναται νά παίζη πιάνο" νά υποδέχεται τούς 
φίλους τοΰ συζύγου της, άνοίγουσα τήν θύραν, χαιοετώσα 
καί οδηγούσα αύτούς είς τό σαλόνιον. Θελκτικότατου 
μειδίαμα πάντοτε ύπάρχει έπί τών ώραίων χειλέων της" 
δύναται έπί πολλάς ώρας νά κρατή εύάρεστον καί ποικί
λην συνδιάλεξίν ύπερτεοοΰσα κατά τούτο πολύ τάς ώς 
μηχαναί ή τύποι όμιλούσας κρεάτινου; ομοφύλου; της έ* 
ώρα επισκέψεων" τραγουδεΐ" πλύνει πιάτα" σιδερόνει" δέ* 
τρώγει ποτέ ! δέν αντιλέγει ποτέ" δέν άντιπράττεί" πάν
τοτε τούς τρυφερωτέοους λόγους λέγει πρός τόν σύζυγό* 
της. Κάτσε, κάτσε" σήκω, σήκω" έν ένί λόγω εΐνε τύπος 
τελείας γυναικός" τό δέ ΰψιστον πλεονέκτημα εινε, οτι 
είνε αθάνατος ! !

Τοιαύτην θεάν ένυμφεύθη είς θνητός, ό “Εδισον" μία 
οάβσιζ.α δουλεύει νυχθημερόν καί πλάττει όλονέν τοιαύ
τας σιδηοο-ήλεκτρικάς γυναίκας" οί γάμοι τών συμπα
τριωτών του ’Αμερικανών διαδέχονται ό είς τόν άλλον 
καθ’ έκάστην καί πολλαπλασιάζονται. Έσχηματίσθη μία 
Μετοχική Εταιρία ής αί μετοχαί εφθασαν είς τό μυθώ
δες ποσόν τοΰ ένός διλλιονίου φράγκων ! !

Τό ώοαΐαν φΰλον έγκαταλειμπάνεται καί μαραίνεται 
όσηοιέραι" αί πτωχαί Αμερικανίδες ! Άλλοίμονον όταν 
πλημμυρίσουν καί έδώ εί; τήν Εύρώπην αί Ήλεκτρογυ- 
ναϊκες αύται τής ’Αμερικής. Τί εφευρίσκουν αύτοί οΐ Α
μερικανοί.

Ή Άαερική δέν πρέπει νά ονομάζεται ’Αμερική, άλλά 
Άνακάλυψις.

ίόρειος Άνακάλυψις, καί Νότιο; Άνακάλυψις" αί Ή- 
έναι’Ανακαλύψεις, ή Άνακαλυπτική Δημοκρατία ε- 

ιΰ καί ή παρουσία της είς τόν κόσμον τοΰ— 
ό Κολόμβος είνε ό]αΐτιος όλοι»

Βό? 
νωμένα
πομένω;" άφοΰ 
τον εΐνε μία άνακάλυψις ! 
τοΰ κακού.

Κυρίαι, έχανδακώθητε ί 
Ζήτω ό “Εδισον ! ζήτω

τρισμοί....
ή Ήλέκτοα ! ! καί οί ήλεκ-

ΒΟΛΣΕΛΕΥ.

Τεργέστη — Oanyfyooc.·

Τό παρελθόν έτος διήρχετο έντεΰθεν ό Άγγλος διπλω
μάτης Γκώσσεν μεταβαίνων είς τήν Κωνσταντινούπολιν 
ποός λύσιν τοΰ ελληνικού ζητήματος" προχθές ό Βρετ- 
τανός στρατηλάτης Βολσελέΰ διέβαινεν έντεΰθεν έπανερ- 
χόμενος έκ τής Αιγυπτιακής έκστρατείας.

Έκεΐνο; πέρυσιν έλυσε τό ελληνικόν ζήτημα διά τής 
διπλωματικής γραφίδος, καί αύτός έλυσεν έφέτος τό 

ϊ.λ —frsQvi'. Ό διττός
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ούτος τρόπος τής λύσεως τών ζητημάτων μοί ένθυμίζει 
χαί τρίτον τοΰ δημοφιλούς μας Παράσχου :

Et'r ώς τό Ρίγος φοβερά τοΰ ποιητοΰ ή Λύρα !

ΤΙοίαν άρα λύραν νά νοή ό ποιητής ;
Παράδοξον άληθώς τό είδος τών άνθρώπων αύτών οΐ

τινες ονομάζονται άγγλοι. Έάν εΐχετε ένώπιόν σας την
•πολύτιμον δυάδα τοΰ Γκώσσεν καί τοΰ Βολσελέϋ, δέν θά 
έδιστάζετε νά περιζώσατε μέ σπάθην τόν διπλωμάτην, 
καί νά έγχειρίσητε γραφίδα είς τον ηοωα τοΰ Τελέλ-Κε- 
€ίρ !

Ό Γκώσσεν είναι πελώριος, δλα δέ τά χαρακτηριστικά 
του συμπληοοΰσι πολεμικώτατον άνδρα' ό Βολσελέϋ τού
ναντίον είναι μικρόσωμος, οΐ δέ χαρακτήρες αύτοΰ προ- 
δίδουσιν ήρεμωτάτην φύσιν ! αιώνιον μειδίαμα πλανα- 
ται έπί τών χειλέων του, καί είναι γλυκύτατος άνήρ, 
ΰμοιος τοΰ ίδικου μας γ.ίυχυτάτον, δστις ήδύνατο νά 
προσαγορευθή καί Βολσελέϊ ειρηνικός.

Άλλ' έν ώ, καλώς έχόντων τών πραγμάτων σέ περιά- 
■γουσιν άμφότεροι είς τοιαύτην πλάνην, σπεύδουν νά σέ 
έζαγάγωσιν αύτής, εύθύς ώς ή στιγμή τής ένεργείας πα
ραστή, καί έκάτεοος ταχθή είς τήν θέσιν του. Καί τίς 
είδεν έάν καί οί δύο δέν χειρίζωνται μετ’ ίσης δεξιότη
τος τόν κάλαμον καί τήν σπάθην.

Τοιούτων παραδειγμάτων δέν στερούμεθα καί ήμεΐς, 
παλαιοτέρων καί συγχρόνων : οί πατέρες ήμών σαφώς έκ- 
φράζουσι τοΰτο, λέγοντες

χαι pie τό π&α ύρ'ι, xal ue τό πά.Ια :

Οί δέ σύγχρονοι καί έμπραγμάτως απέδειξαν τήν άγ
γλικήν ταύτην ρήτραν.

II

Οταν ακούετε Βολσελέϋ, τί νομίζετε δτι έγκρύπτεται 
ύπό τό όνομα αύτό; Έάν, κατά τό παράδειγμα τοΰ Κρι- 
νέρη τής Έ.Ι.Ιηηχής έπαναστάσζως τοΰ κ. Ραγκαβή, έ- 
πεχειρει νά σάς δώση τήν έξήγησιν τοΰ ονόματος του, θά 
σάς έλεγε περίπου

χάθτ ΐ’αράάρα· καί βου>·ό, χάθε σπη.ίιά σοΰ .leti 
τό Ρ.αχοοσριίχο Sropia. τοΰ άγγ.Ιου ΒοσΛε,Ιέϋ\...

αλλ ο άγγλος άντι τόσου κοπου θά έπροτίμα νά ροφήση 
ενα κονχακ, η πρακτικωτερον, θα σοΰ εδιδεν ενα γρόθον, 
έάν δεν ήρκεϊσο είς τήν ξηράν έκστόμισιν τοΰ ονόμα
τος του.

Όταν καί έγώ ήκουσα είκοσι καί έν τηλεβόλα άγγέλ- 
λοντα την άφιξιν τοΰ Βρεττανοΰ στρατάρχου, έσπευσα 
νά ί’δω τό θηρίον αύτό, είς τήν θέαν τοΰ όποιου τρέπον 
ται εις φυγήν, ώς είς τήν θέαν κορκοδείλου, χιλιάδες 
φελλάχων . αλλ επειδή ή φαντασία δημιουργεί τά ιν
δάλματα τών άντικειμένων, πρίν έτι ύποπέσωσιν είς τάς 
αισθήσεις μας, έφανταζόμην καί έγώ τόν Βοσλελέϋ, πε
λώριον, άγριωπόν, με πηχυαΐον μύστακα,μέ τέσσαρας σει
ράς όδόντων, μέ κυκλώπειους οφθαλμούς, μέ ρώθωνας ά- 
νοιγοκλείοντας ως τό χαθαριΟ ιϊ.Ιορο τοΰ Βαλαωρίτου ! 
Τον έφανταζόμην άκόμα περιβεβλημένον τήν στολήν του 
όλοχρυσον. καί φορτωμένον άπό παράσημα, άρχίζοντα 
άπο τον σταυρόν τοΰ λαιμοΰ καί καταλήγοντα είς τήν 
πχινιαν καί περικνημήδας καί μάλιστα τοΰ άστραγάλου.

Τίποτε, φίλε μου, τίποτε άπό ολα αύτά ό Βολσε
λέϋ, ένδεδυμένος άπλούστατον άγγλικόν χοστοΰριι, άπεβι- 
βάσθη εί; τήν προκυμαίαν διά μικράς λέμβου καί θαλα
μηγού του, καί μικροΰ δεΐν νά παρέλθή απαρατήρητος 
εάν τινες τών άγγλων έδώ δέν τόν ύπεδέχοντο ήσύχως I 
— Ω άδελφέ άνεφώνησα, αύτός είνε ό Βολσελέϋ ; καί 
ολίγον έλειψε νά ύψώσω τούς ώμους πεοιφρονητικώς!! άλλ*, 
δταν τον ήτένισα προσεκτικώς, κκί είδον τούς οφθαλμούς 
του γαλανούς, άλλά πλήρεις ζωής καί έκοράσεως, καί εί
δον τό έλαφρόν έπί τών χειλέων του μειδίαμα, οπερ είς 
ψυ^ολόγον Οά έχρησίμ.ευεν ώς τό κύριον γνώρισμα τοΰ συ— 
νειδότος επί τή έκπληοώσει τοΰ καθήκοντος του, δταν 
είδον άκόμη τό άνεπιτήδευτον ύφος του, δυσεύρετον καί 
είς δεκανέα τοΰ ίδικοΰ μας στρατοΰ, δταν είδον τήν ά— 
πλότητά του, άλάνθαστον δείγμα τοΰ άγγλικοΰ χαρα— 
κτήρος, καί όταν είδον τήν συστολήν του τήν όποίαν 
βλέπει τις μόνον είς άγνήν κόρην ποοκαλοΰσαν περί τήν 
καλλονήν της κόσμ,ον πολύν, καθώς αύτός περί τό εύρω— 
πκϊκόν του δνομα, τότε δάκρυ γλυκείας συγκ νήσεως ά— 
κέβλυσεν είς τούς οφθαλμούς μου, καί παράδοξος πόθος 
κατέλαβε τήν ψυχήν μου νά άσπασθώ τον άνδρα εκείνον*, 
καθώς Οά ήσπαζόμην έρωμένην μου !

Καί έσκέφθην δτι τά παρασημα τοΰ Βολσελέϋ καί ή 
χρυσότευκτος στολή του καί ή σπάθη καί τό πολύκροτόν 
του κρύπτονται είς τό σεντούκι του, διά νά τά περι- 
βληθή και πάλιν, άλλά μόνον όταν σταθή κατ’ ά’ντικρυ- 
τών τηλεβόλων καί τών εχθρικών σφαιρών, αϊτινες θα 
σεβασθώσι τά καταστόλιστα τοΰ στρατηγού στήθη, κα
θώς οί κεραυνοί καί αί καταιγίδες σέβονται τόν κατά— 
στερον ούρανόν !

Άλλά συγχρόνως πικοαί άλλαι σκέψεις άνήλθον καί 
συνεσφιγςαν τόν νοΰν μου όδυνηρώς έκ τής άναπολήσεως 
τών ήμετέρων σπαθοφόρων καί παρασημοφόρων καί κρα
νοφόρων καί τόσων άλλων φόρων, οΐτινες έκμυζώσι τά 
άτυχες ελληνικόν έδαφος, χωρίς νά παράγεται έξ αύτοΰ, 
ούτε είς Βολσελέϋ, οΰτε είς Σεϋμούρ !

Ολα τα γεγονότα, απο μακρών ήδη χρόνων, είς πάντα 
φρόνιμόν καί ευσυνειδητον, χρησιμεύουσιν ώς τόσαι άφορ— 
μαί παρομοίων λυπηρών σκέψεων, άλλ’ ένώ ύφ’ ήμών αύ
τών ούδέν δύναται νά παραχθή καλόν, ένφ άφ’ ήμών 
άπεπτη το πρωτουργον πνεΰμα, δέν άντιγράφομ.εν τού— 
λάχιστον τον βίον τών καλλίτερων μας, ούδέ μιμούμεθα
τά άξια μιμήσεως άλλά............άφίνω τήν συμπληρωσιν
εις τους δημ.οσιολόγους τών έν Άθήναις Ι/ιιερησίων 
Νεωκ.

Α0Χ.

Μεταξύ δύο δικηγόρων, έξερχομένων τοΰ Κακουργοδι— 
κείου.

Ό πελάτης τοΰ ένός ήθωώθη.
— Αλήθεια τόν έσπασες τόν Εισαγγελέα μέ τήν ομι

λία σου . . . Αλλα τώρα ποΰ είμεθα οί δύω μας, δέν» 
νομίζεις ότι ο πελάτης σου ήτο ένοχος ;

— Ακοΰς ένοχος ; Πρώτης τάξεως κακούργος !

Ό Δ. εισέρχεται είς τό Κατάστημα’’τοΰ Κό-Ιας καί 
αγοράζει τά ήδύστερα μεζελίκια.

__Πώς, έχεις τήν γυναϊκά σου άρρωστη καί πέρνεις
τέτοια πράματα ;

__ Δέν τ’ άγοοάζω γιά ’κείνη . . . είναι γιά μένα.

ής

εκα-

Δεκανεύς ήρώτα νεοσύλλεκτον κατά τάς 
τςερί καθηκόντων θεωρίας :

-— Σπανοθόδωρε ! Πέ μου, τί χρωστάς είς τόν δ 
νέα σου ;

__ Τί χρωστώ ; ...... 7Α ! δανείζει λοιπόν χρήματα ό
αύριο; δεκανεύς

Μεταξύ δύο έραστών :
— Λεωνίδα μου, θά σέ ζητήσω μιά χάρι. Μά θά μέ 

-τήν κάμης ;
— Τί θέλεις ; Λέγε' Νά πέσω σ’ τή θάλασσα, νά 

διαβάσω τό 'ESrixbr Πνεΰαα^ νά πέσω σε χέρια κλητή
ρων, τί θέλεις ;

— Αύτά είναι πρόστυχα. Νά μοΰ πής την λέςιν ποΰ 
διάβασα σήμερα σ’ τή γερμανική μέθοδο ; ΛουΡ,ουςριπ.1ι· 
πσονγ φοραΐς !

Όποιος θέλει, άς δοκιμάση !

Ό έξαετής Γιώργος διηγείται σ’ τό πενταετή Τοτο 
πώς είδε έ’να ώοαιότατο όνειρο.

Ήτανε τάχατες σ’ τό Ζαχαροπλαστείο τοΰ Παπαζηση

— "Ετρωγα κ' έγώ μαζύ σου ;
Καί είς τό οχι ! τοΰ Γιώργου, τον παίρνουν το 

Τοτό τά κλάματα απαρηγόρητα ! . . .

Οικοδέσποινα αγοράζει άπό άστεΐον κρεοπώλη τή 
άγοράς γλώσσα.

Τής φαίνεται άκριβή καί παραπονεϊται, διότι αλλοτ 
τήν έπαιρνε φθινότερη.

— Μήν κυττάζης, κυρία μου, τό άλλοτε, τώρα άνοι 
ξε ή Βουλή κ’ είναι άκριβαΐς ή ;-.ϊώσσαις, ·τής λεγει 
-κρεοπώλης.

ΚΑΡΑΜΕΛΑΙΣ.
ΣΪΜΒΟΓΑΗ I!' ΙΙΡΟΣ ΤΑΣ ΜΙΙΙΕΡΑΣ

Περ'ι τώ>· προσγορωτέρο»· προγν.Ιαχτιχών ριεσωτ άπό τώχ 
οΡ,έΐύχ τοσησάτωχ τώ)' άι'απτενστιχώχ όργανο))',

παρά τοϊς «αεοέν.
τοΰ Σατροΰ Α. ΧΙΛίΛίΙΙ.

Μετά τόν έντερικόν κατάόρουν αί όξεΐαι παθήσεις τών 
ανατζνευστιχων οργάνων jcoctk τας cxocTtCTiitotc ερευνζ; 
ήμών έπιφέρουσι τήν μείζονα καταστροφήν παρά τοϊς 
παισίν έν Άθήναις. Αύτη δε κυρίως συμβαίνει μεταςυ 
βρεφών μ,ήπω ύπερβεβηκότων τό πρώτον έτος τής ηλι

ίας, καθόσον έκ τών 1384 άποβιωσάντων παίδων έ* 
ήλικία 0 — 5 έτών άπό τοΰ 1869 —1878 έν Άθήναι» 
935 ήτοι 67 θ)θ ειχον ήλικίαν άπό τής γεννήσεώς μέ
χρι τέλους τοΰ πρώτου έτους. Έντεΰθεν προφανώς εξά
γεται, δτι οί παΐδες κατά τήν τρυφεράν ταύτην ήλικίαν 
είσί τά μάλιστα προδιατεθειμένοι είς τάς οξείας παθή
σεις τών άναπνευστικών οργάνων καί δτι ή έκ τούτων 
άπώλεια αύτών είναι καταπληκτική. Τό θλιβερόν τοΰτο 
γεγονός έπιβεβαιοΰται ύπό τής πείρας τών άπανταχοΰ 
ατρών.

Αί 1384 άποβιώσεις άντιστοιχοΰσι είς τάς ώρας τοΰ 
έτους ώς έξής.

Τόν χειμ,ώνα · ·
Τό έαρ..............
Τό θέρος..........
Τό φθινόπωρον-

...................... 497
.......................... 382
...................... 286

........................ 219

1384
Έκ τοΰ πίνακος τούτου προκύπτουσι δύω πολλοΰ λό-

γου άξια πορίσματα, ερωτον, οτι ο χειμ.ων καί μει
Λ

αυ
τόν το εαρ παρουσιάζουσι την μείζονα θνησιμότητα, ενώ 
έξεναντίας τό θέρος καί μετ’ αύτό τά φθινόπωρον τήν 
έλάσσονα' δεύτερον, δτι ή κατά τό έαρ θνησιμότης είναι 
σχετικώς πρός τήν τών χειμ,ερινών μηνών πολύ μεγάλη.

Τό άξιοσημείωτον τοΰτο γεγονός άποδοτέον είς τάς 
λίαν άποτόμους καί έπαισθητάς μεταβολάς τής θερμο- 
κοασίας τής άτμοσφαίρας τών Αθηνών κατά τούς έαρι- 
νούς μήνας,μεταβολάς διακυμαινομένας κατά τάς παρα- 

ηρήσεις τοΰ διασήμου άστρονόμου καί διευθυντοΰ τοΰ 
Αστεροσκοπείου κ. Σμίθ, συνήθως μέν μεταξύ 7—10 
βαθμών, ένίοτε δέ καί μέχρι 14°.

Κυριώτατον παραγωγικόν αίτιον τών νοσημάτων τούτων 
είναι όμολογουμένως τό ψΰχος' τοΰτο δ έπενεργεΐ μάλ
λον, ώς ήμεΐς πιστεύομεν, έπί τοΰ σώματος ή έπί τών 
πνευμόνων διά τοΰ άναπνεομένου άέρος' διότι είναι βε
βαιότατου, ώς πάνυ όρθώς παρατηρεί ό Γαλάτης συνά
δελφος ήμών Κ Bergeret, οτι οί κάτοικοι τών ύπερβο
ρείων χωρών άντέχουσιν είς ψΰχος δριμύτατον καί ανα— 
πνέουσιν άβλαβώς άέρα έχοντα θερμοκρασίαν 24 βαθμών 
ύπά τό μηδέν, άρκεΐ, μόνον νά έχωσι περιβεβλημένον τό 
σώμα πεφροντισμένως διά μηλωτής. Προδιαθέτοντα δε 
αίτια είσιν ό λυμφατισμός, ή συγκέντρωσις τών βρεφών 
καί ή έπί μακρόν χρόνον κατάκλισις αύτών έπί τήν ρά
χην, ώς συμβαίνει έν τοΐς έκθετοτροφείοις, ή ανεπαρκής 
ένδυμασία κκί διάφορα νοσήματα οίον ή ιλαρά, ό κοκ— 
κίτης,ό ραχιτισμός, τό σκληρόν οίδημα τών νεογνών κτλ.

Καί ταΰτα μέν περί τής θνησιμότητας τών παίδων έν 
Άθήναις ένεκα νοσηιιάτων οξέων τών άναπνευστικών ορ
γάνων καί περί τών κυριωτέρων αιτίων αυτών.
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τοΰτο πόρισμα τής μακράς πείρας ήμών είναι σύμφωνον 
•πρός τάς παρατηρήσεις τών απανταχού διασημοτέρων 
ιατρών. Καί τώ δντ'ι είς 50 ο)Ο ύπολογίζει τάς άπο- 
βιώσεις τής βρογχοπνευμ,ονίας ό διάσημος ιατρός 
Ziein9spn' έν τω έκθετοτροφείω τών Παρισίων έξ 128 άρ 
όώστων βρεφών άπώλοντο 127. Έν τώ νοσοκομείω Necka 
έκ 55 έτελεύτησαν 33. Έν δέ τω ήμετέρω βρεφοκομείω 
κατά τό 1881 έξ 29 άπεβίωσαν 12. Καί είναι μέν αλη
θές ότι ή φοβερά αύτη θνησιμότης παρετηρήθη έν Νο- 
σοκομείοις, ένθα ή συγκέντρωσις τών άρρωστων και ή έλ- 
λειψις μητρικής πεοιποιήσεως συντελούσε τά μάλιστα εις 
τόν όλεθρον τούτον, ούχ’ ήττον ομω; είναι άναντίρρη- 
τον, οτι καί παρ’ αύτοΐς τοϊς βρέφεσι τοϊς νοσηλεύομε 
νοις ύπό τήν σκέπην τού μητρικού φίλτρου, ή βρογχο
πνευμονία είνε έπιμονωτάτη καί συχνάκις απολήγει είς 
θάνατον. Ή βρογχοπνευμονία μάλιστα ή έπερχομενη 
κατά τήν πορείαν ιλαράς ή τού κοκκύτου είναι έπί τών 
πλείστων περιστάσεων παρά τοϊς βρέφεσι θανατώδης.

Ή θλιβερά αΰτη πείρα ήνάγκασεν ήμάς νά έπιδοθώ- 
μεν είς τήν σπουδήν τών προσφορωτέρων προφυλακτικών 
μέσων κατά τών νοσημάτων τούτων τά δ’ έκ τής μελέ
της ταύτης πορίσματα δημοσιεύομευ έν τή παρούσγι δια 
τριβ’/j έν είδει συμβουλής πρός τάς μητέρας.

Τά κυριώτεοα παραγγέλματα, τά όποια όμοφώνως συ- 
νιστώσιν οι διασημότεροι ιατροί είς τάς μητέρας πρός 
προφύλαξιν τών τέκνων αύτών άπό τών οξέων νοσημά
των τών άναπνευστικών οργάνων είσί τά εξής· 1) νά μή 
έξάγωσι τά βρέφη είς τόν έλεύθερον άέρα κατά τάς ψύ
χρας καί ύγράς ημέρας καί νά ένδύωσι ταΰτα προσηκόν- 
τως έν ώρα χειμώνος καί κατά τούς έαρινούς μήνας· 
2) νά μ.ή έκθέτωσιν έν τώ οικω ταΰτα είς τά ρεύματα 
τού άέρος καί 3) ν’ άλλάζωσιν όσον τό δυνατόν συχνότι 
ρον τά βεβρεγμένα δι’ ούρων ή ποτών σπάργανα.

Τά άληθώς εύεργετικά ταύτα παραγγέλματα εφαρμό
ζονται μέν κατά τό μάλλον ή ήττον άκριβώς παρά ταϊς 
εύπορούσαις τάξεσι τής κοινωνίας, άλλά παρά ταϊς έρ- 
γατικαΐς ή έφαρμογή αύτών, εί μ.ή άδύνατος, είνε τού- 
λάχιοτον δυσχερέστατη διά πολλούς λόγους τοϊς πάσι 
καταληπτούς. Εντεύθεν τά οξέα νοσήματα τών άνα
πνευστικών οργάνων είσί πολλώ συχνότερα καί θανατω-] 
δεστερα παρά τοϊς βρέφεσι τών εργατικών τάξεων ή 
παρά τοϊ; τών εύπορουσών.

Οθεν έσκέφθημεν, ό’τι πρωτίστως έπρεπε *ά προνοή- 
σωμεν περί τών καταλληλότερων προληπτικών μέσων 
τών νοσημάτων τούτων παρά τοϊς παισίν τών κατωτέ
ρων τάξεων τής κοινωνίας. Καί δή γινώσκοντες τάς 
συνθήκας έν αίς ζώσι τά βρέφη τών τάξεων τούτων, δη
λαδή τά ψυχρά καί πενιχρά οικήματα αύτών, έν οίς 
σχηματίζονται πανταχόθεν ρεύματα άέρος, τήν όλως 
ανεπαρκή ένδυμασίαν, τήν μή συχνήν άλλαγήν τών βε- 
βρεγμένων σπαργανών καί τήν παντελή άγνοιαν τών 
μητέρων νά προφυλάττωσι τά τέκνα αύτών άπό τών αι
φνίδιων μεταβολών τή; θερμοκρασίας τής άτμοσφαίρας 
κατά τό εαο, έστοχάσθημεν, ότι ή άντικατάστασις τών 
βαμβακερών υποκαμίσων διά μάλλινων, άντικατάστασις 
προσφορωτάτη κατά τούς φυσικούς νόμους ποός άποσό- 
£ησιν τής ψύξεως τού σώματος, ήδύνατο νά συντέλεση

ούσιωδώς είς προφύλαξιν άπό τών οξέων" νοσημάτων τών 
άναπνευστικών οργάνων τών ύπό τοσαύταςζπλημ,μελεΐς 
συνθήκας διαβιούντων βρεφών καί μάλιστα εί; κλίμα 
τοσοΰτον άστατον ώς τό τών ’Αθηνών.

Εντεύθεν όρμώμενοι ποοέβημεν άπό τού 1879 είς τήν 
εφαρμογήν τών μάλλινων ύποκαμίσων παρά τοϊς έκθε
τοι; βρέφεσι, τά όποια ού μόνον ζώσιν ύπό τάς αύτάς 
πλημμελείς συνθήκας, ύφ’ άς καί τά βρέφη τών έργατι- 
κών τάξεων, παρ’ αί; ταύτα διατρέφονται, άλλά. καί 
στερούνται πάσης μητρικής έπιβλέψεως καί περιθάλψεως. 
Έν άλλοι; λόχοι; έποιησάμεθα χρήσιν τής φλανέλλας 
παρά βρέφεσι διαβιούσιν έν συνθήκαις, αϊτινες τά μέγι
στα προδιαθέτουσιν είς ψύξιν.

Τά έκ τής χρήσεω; τών μάλλινων ύποκαμίσων παρά 
τοϊ; έκθέτοις άπό τού 1879 μέχρι καί τού 1881 άπο
τελέσματα ύπήρξαν τά μάλιστα ένθαρρυντικά. Καί άλη
θώς, ένώ κατά τήν τελευταίαν δεκαετηρίδα (I 869 — 
1878), καθ’ ήν έγένετο χρήσις τών συνήθων βαμβακε
ρών ύποκαμίσων, έκ 2581 διατραφεντων εκθέτων βρεφών 
έτελεύτησαν άπό 0—1 έτους έκ νοσημάτων οξέων τών 
άναπνευστικών οργάνων 217 ήτοι 8 */,, 0)0, άπό δε τού. 
1879 μέχρι καί τού 1881, καθ’ ήν έποχήν έγένετο χρή- 
σις τών μάλλινων ύποκαμίσων έκ 1070 έκθέτων βρεφών 
άπώλοντο κατά τήν αύτήν ηλικίαν καί έκ τών αύτών 
νόσων 55 ήτοι 5 θ)0 δηλαδή 40 ο)Ο ελαττον.

Ή θνησιμότης αΰτη εξεταζόμενη ιδιαιτέρως έν έκά- 
στω τών τριών τούτων έτών έχει ώς έξής : Τώ μέν 1879 
έκ 487 διατραφέντων βρεφών άπώλοντο 18 ήτοι 3 */? θ)θ- 
τώ δέ 1880 έκ 547 25 ήτοι 4 θ)θ" δέ 1881 έκ. 
584 12 ήτοι 2 0)0. ”Αρα κατά μέσον όρον κατά 
τήν τριετίαν ταύτην ή θνησιμότης άνήλθε είς 3 θ)θ· 
Σημειωτέον ένταϋθα, ότι ή κατά τό 1880 αΰξησις τής 
θνησιμότητος είς 4 θ)0 πρέπει ν’ άποδοθή είς τό*
χειμώνα τού έτους τούτου, όστις ύπήρξεν, ώ; τοϊς πάσι 
γνωστόν, ολως έκτακτος διά τήν δριμύτητα αύτοϋ.

Τά εύάρεστα ταύτα άποτελέσματα στηριζόμενα έπί- 
παρατηρήσεων γενομένων έπί 1070 βρεφών καί έπί τρία 
συνεχή έτη άποδεικνύουσιν ότι ή χρήσις τών υποκαμί
σων έκ φλανέλλας συντελεί τά μάλιστα έν τώ ήμετέρω· 
κλίματι είς προφύλαξιν τών βρεφών άπό τών νοσημάτω* 
τών άναπνευστικών οργάνων. ’Αφού δέ παρά τοϊ; έκθέ- 
τοις βρέφεσι τοϊ; ζώσιν ύπό τάς χειριστάς ύγιεινάς συν
θήκας έπέβη οΰτω λυσιτελής ή χρήσις τοϋ προφυλακτι- 
κού τούτου μέσου, είναι πολύ λογικόν νά παραδεχθώμενΖ 
ότι παρά τοϊς γνησίοις βρέφεσι, θέλει άποβή πολλώ λυ- 
σιτελεστέρα.

Οθεν συνιστώμεν θερμώς τήν χρήσιν κατάσαρκα τώ* 
μαλλί·.ων ύποκαμίσων παρά τοϊς βρέφεσι πασών τών τά
ξεων τής κοινωνίας, ιδίως δέ παρά τοϊς τών κατωτέρων* 
συνιστώμεν δ’ αύτήν ώς τό προσφορώτατον προφυλαχτι
κόν μέσον άπό τών οξέων νοσημ,άτων τών άναπνευστικών 
οργάνων μεθ’ όλου τού θάρρους, οπερ έμπνέει ή έκ μα— 
κράς πείρας καί άκριβοϋς παρατηρήσεως πεποίθησις.

1"Ε-.«:βι τ4 ιϊλος).

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΕΥΘΥΜΕΙ.

fcaslbovriic.
Αςγονατος.

Εύρίσκομαι έν τώ Έστμπόουρν.
Τό όωμαντικόν τούτο παράλιον είναι £ν έκ τών περι- 

ααλλεστέρων άριστουργημκτων άτινα παράγει ό έπιτυχής 
συνδυασμός τής φύσεως καί τής τέχνης. Κεΐται έπί μιάς) 
έκ τών προεξοχών έκείνων δι’ ών τόσον έπαγωγώς αί! 
μεσημβρινά! άκταί τή; ’Αγγλία; προσβάλλουσι τήν άδά- 
μαστον ύπεροχήν τή; θαλάσσης. Άπό τού Λονδίνου χω
ρίζεται δι’ άποστάσεως 65 μιλιών’ πλήν ή άπόστασις 
αΰτη τόσον εκμηδενίζεται, διά τής καταπληκτικής δο
μής τής άτμομηχανής, ώστε έπέχει τόπον άπλού περι
πάτου διά πολλούς κατοίκους τής Άγγλικής Βαβυλώνος, 
οΐτινες μεταβαίνουσιν εί; τήν παραλίαν κ’ έπιστρέφου- 
σι κατά τήν αύτήν ήμέραν. Καί δ μακρός εκείνος χώ
ρος, ούτινο; τό μήκος άποτελεΐ τόσα μίλια, παρέχει τοι
αύτας καλλονάς, άναδεικνύει τόσην φυσικήν ποικιλίαν, 
τόσας ποιητικωτάτας σκηνογραφίας, τοσαύτην χλόην, 
τοιαύτην δρόσον, τόσω ρωμαντικάς ανωμαλίας, τοιαύτην 
κανονικότητα καί τοιοϋτον ρυθμόν καλλιέργειας, ώστε 
καί δ ήκιστα εύαίσθητος χαρακτήρ, δέν θά δυνηθή διερ- 
χόμενος έκεϊθεν ν’ άποφύγη στιγμάς τινα; έκστάσεως, 
και ήδείας μελαγχολίας.

* ★

τήν κομητείαν τού Sussex, είναι κατά τό πλεΐστον μέρος 
ιδιοκτησία τοϋ Δουκός τού Devonshire. Καί τό όνομα τής 
μεγαλοπρεπέστατη; ταύτης οικογένεια; άναδείκνυται είς 
όλα τά μέρη τής περικαλλούς πόλεως. ‘Γπάρχει Devon
shire Park καί Place, Hartington Square καί Ter
race, Cavendish Place, καί σχεδόν όλαι αί οδοί, καί τά 
αξιοσημείωτα μέρη τού Eastbourne, φέρουσι τούς διαφό
ρους κλάδου; τοϋ ονόματος τού άρχαιοτάτου καί εύγενε- 
στάτου Δουκός. Οί κάτοικος έπιδεικνύουσι πρός τόν μέ
γαν αριστο/ράτην λατρείαν καί άφοσίωσιν πρωτότυ
πον είς τά χρονικά τών τελευταίων τούτων εποχών. 
Ι'νωρίζουσι κατά γράμμα τήν ιστορίαν τή; γενεά; του, 
καί τά μέλη τής οικογένεια; του. Ώμίλησα μετά τινων 
έξ αύτών κ’ έξεπλάγην διά τά αισθήματα των. Άποκα- 
λούσι σχεδόν πάντες τάν Δούκα ή Αύτοϋ Χάρις (His 
Grace), διηγούνται μετ’ ενθουσιασμού καί υπερηφάνειας 
τά; πολιτικά; καί κοινωνικά; άοετάς τοϋ Μαρκησίοι» 
Χάρτιγκτων,ούτινος τήν καλλονήν θαυμάζουσιν ώς έρωμέ- 
νοι, καί όταν συμπέσγ λόγος περί τοϋ δευτεροτόκου υίοΰ 
ίτοϋ Δουκός, τού συμπαθούς θύματος τής ’Ιρλανδικής θη
ριωδίας, συγκινούνται, σχεδόν δακρύουσι, καί προφέρουσι 
τά όνομα Κάβενδι; ώς όνομα φιλτάτου τέκνου.

Ή ύπεοοχή τού Eastbourne στηρίζεται έπί τών έοει- 
πίων τής δόξης τού Hastings, καί τού Brighton. Τό πρώ
τον, πολύ άρχαία πόλις, έχουσα άλλοτε τό μονοπώλιον 
τών Λονδινείων θερινών διασκεδάσεων, ήκολούθησε τόν 
γενικόν νόμον τής παρακμής. Καλείται πληκτικόν ήδη, 
άφορήτως θερμόν, περιωρισμένον, καί οΰτω άπολαμβάνει 
κατά τήν σημερινήν έποχήν τής λατρείας σχεδόν αόνων 
-τών ένκατοίκων, οΐτινες έκπαλαι έχουσιν ίδ=υσει εκείτών έγκατοίκων, οΐτινες εκί 
τά; οικίας καί ιδιοκτησίας των. Ή όλως εναντία αιτία) 
έπέφεοε τήν κατάπτωσιν τοϋ Brighton, οπερ μέχρι; έσχά- 
τως ήτο τό άοιστοκρατικώτερον παράλιον. Ή πόλις έ- 
πληθύνθη έπί τοσοΰτον, ή κοινωνία έξωμοιώθη τόσω 
πολύ μέ τήν τοϋ Λονδίνου, αί διασκεδάσεις, αί οίκίαι, 
οΐ περίπατοι, τά πάντα φέρουσι τόσην ομοιότητα πρός 
τά τής πρωτευούση;, ώστε ό ’Άγγλος όστις άφινει τό 
Λονδΐνον μόνον χάριν μεταβολής καί ποικιλίας δέν έπι- 
θυμεϊ νά ταφή έκ νέου είς τήν έπιτομήν έκείνην τού Λον
δίνου, ήτις καλείται Brighton, καί φεύγων τήν ζωηρό
τητα, τήν κίνησιν, τήν έθιμοτυπίαν, καί τάς Λαΐδας 
καί Φρύνας, αϊτινες κατά τό θέρος φαλαγγηδόν κατακλύ- 
ζουσι τό τελευταΐον τούτο μέρος, τό άπεξέδυσε τής άρι- 
στοκρατική; του μεγαλειότητος, καί τοϋ αποκλειστικού 
προνομίου του.

Ή όωυαντικωτέοα. ήδυτέοα καί άριστοκοατικωτέοα 
εποχή τού Eastbourne είναι ό μην Αύγουστος. Ή χα- 
ιλάρωσις τών έμπορικών εργασιών,ή παύσις τού Κοινοβου
λίου, ή διακοπή όλων τών θεάτρων, καί ή καταθλιπτική 
Οερμότης τού Hyde Park, έκδιώκουσι τάς καλλιτέρα; οι
κογένειας έκ τοϋ Λονδίνου, όπερ ιδίως κατά τόν μήνα 
τούτον άποτελεΐ παράδοξον έρημίαν, καθ’ ό στερούμενο* 
τών ζωτικωτέρων στοιχείων του. Οΰτω καί έγώ, καίτοι 
ούδεαίαν άςίωσιν άριστοκράτου έχων, πλήν αισθανόμε
νος μικρόν τινα πόθον εύεξίας, ζωής, καί άναπαύσεως, 
συνέταξα τήν τελευταίαν έκκαθάρισιν, έπεθεώρησα τό 
ύστατον τιμολόγιο*, έρριψα βλέμμα προσωρινού αποχαι
ρετισμού πρός τήν έκπνέουσαν άγοράν μας, διωργάνισα 
ασφαλέστατα τά πάντα όπως άναπληρωθή ή άπουσία 
μου κατά τάς όλίγας ημέρας της, καί άποτινάξας τόν 
βαρύν έμπορικόν ζυγόν, άνεμίχθην είς τάς στρατιάς τών 
άοιστοκρατών, πολιτικών καί έμπορων, μεθ ών έρϊίφθην 
είς τήν δροσεσάν άκτην.

■ «· . »

Καί οΰτω τό πλέον fashionable παράλιον τής ’Αγγλίας 
κατέστη τό Eastbourne, ούτινος ό μόνιμος πληθυσμός 
ανέρχεται περί τάς 35,000 κατοίκων. Καίτοι ανήκει εί;

Καί ήδη αί ήμέραι μου δαπανώνται ένώπιον δύο έξί- 
σου καταπληκτικών μυστηρίων. Τής οψεως τοϋ άχανοϋς 
πελάγους, καί τής θέας τού "Αγγλου εύθυμοϋντος. Αγ- 
γ.ίος ivbciiiii· ! Όποιον αίνιγμα, οποία άντίθεσις, όποια 
σύγκρουσις, όποιος Μινώταυρος ! Λοιπόν εύθυμεϊ καί ό 
Άγγλο; ; Τό παράδοξον καί άκατανόητον τούτο ον, τό 
γεννηθέν, άναπτυχθέν, ζήσαν, ταφέν έν μέσω αριθμών ή 
λέξεων, δεμάτων ή μηχανών,σιδηροδρόμων ή άτμοπλοίων, 
τό έργαζόμενον ώς Εΐλως, το οπουδάζον έπιμόνως ώς αυ
τόματον, τό έσθίον ώς θηρίον, τό κοιμώμενον ώς παι
δίον, τό έξεγειρόμενον ώς βρέφος, τό δρών ώς Τιτάν, τό 
χασμώμενον ώς γέρων, τό σπανίως γελών, τό ούδέποτε 
κλαΐον, τό λατρεύον τόν ζύθον, τό άποταξαν τό ύδωρ, 
,τό έξομώσαν τόν έρωτα, τό λακτίζον τόν χρυσόν, τό
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ύπό τήν επήρειαν γοητείας, καί δύναταί τις νά ύποθε'σνι 
ό'τι δέν άπαιτεΐται ή ή πάροδος στιγμής τίνος όπως ή 
παράδοξος έκείνη οπτασία άποπτή. Συζήτησις ούδεμία. 
'Από καιρού είς καιρόν άσθενέστατος ψίθυρος διατρέχει 
τήν εύρεϊαν αίθουσαν, προερχόμενος έκ τινο; πατρός ά- 
πευθύνοντος παρατηρησιν τινα είς τόν υιόν του, συζύγου 
τίνος έπιτιμώντος τήν σύζυγον αύστηρώς, διότι άφήκε νά 
διεκφύγη γυμνόν τι τμήμα τού βραχίονός της, ή γενναίου 
τίνος προμάχου, δστις άφ’ ού έτίμησεν άπαξ ολα τ’ αν
τικείμενα τού προγεύματος, έκφράζει καλοκαγαθότατα 
τήν έπιθυμίαν δευτέρας έκδόσεως. ’Ενίοτε όμως άντί 
τού ψιθύρου αντηχεί έν τή αιθούση, στεντωοεία έπίκλη- 
σις, ύπό την έκτακτον έπήρειαν τής όποιας ή δλη σκηνή 
μεταβάλλεται. Τοϋτο συμβαίνει οσάκις καϊ μετά τήν 
δευτέραν έκδοσιν αισθάνεται τις επιθετικόν ζήλον, καί 
τότε άναφωνεΐ θριαμβευτικώς πλέον : Waiter ! . . Αύγά 
καϊ χοιρομήρι, παρακαλώ- ή—Sv Beef-Steak, ή—φέρε

περ φρονούν τήν ζωήν, τό ύπεράνθρωπον τοϋτο δν τέλος, 
έχει περίοδον διαρκούς εύθυμίας ; Καϊ τίς δύναται νά 
είναι ή ηδονική άπόλαυσις διά τοιαύτην ΰπαρζιν άπορ- 
ροφωμένην ύπό τοσούτων έκτακτων καϊ καταπληκτικών 
στοιχείων ; Άπαρνεΐται την φύσιν του, η μεταβάλλεται 
αϋτη ; Μεταμορφούνται αΐ έζει: του, ή εξαφανίζονται 
πρό της διαυγούς άτμοσφαίρας τής έζοχής, καϊ τής δρο
σερές αύρας τής θαλάσσης · "Οχι ! Ούδέν τούτων 
συμβαίνει. Ό Αγγλος οπουδήποτε καί άν εύρίσκεται 
δέν παύει τοϋ είναι Αγγλος. Καϊ διά τούτο, καϊ αύτη 
ή εύθυμία του είναι κανονική, μεμετρημένη, τυπική, σο
βαρά, ώρισμένη ώς καί ή έργασία του. Δέν είναι λοιπόν 
απερίσκεπτος καϊ άσκοπος διασκέδασις, άλλ’ είναι μία 
κοινωνική λειτουργία, μία βιωτική άνάγκη, μία κερδο
σκοπική έπιχείρησι; τείνουσα είς αύξησιν τού καταναλι- 
σκομένου κεφαλαίου τής άναπαύσεως. Δέν είναι ηδυπα
θές ποτον χρησιμεύον είς τήν προσωρινήν εύφροσύνην τού 
ο’
ο

Η ΑΙΑΤΤΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙΑ

Ίδευθέν έν ετει 1879 καϊ έκτυπούμενον ήδη είς 7200 άντίτυπα.

ΣΥΛΔΡΙΒΙΠ ΕΤΙΙΣΙΑ KU ΙΙΡίΗΙΛΗΙΏ ΓΕΑ
Έν Έλλάδι . . . . φρ. 2—Έν τώ Έξωτερικώ ... φρ. 3.

Π(ύ.ΙοΐΐΓται χαι τόμοι εώκ ΐτύο 1879, 1880 χαι 1881.
Τιμή έκάστου τόμου φρ. 2.50—Ταχυδρομικώς στελλομένου φρ. 2.80

τόν "Άγγλον δέν είναι ηδονή, άλ.λά καθήκον.

Ή ζωή έν τοΐς 'Αγγλικοί; παραλίοις δέν άναμένε 
δεκά 

Καί

ύρανίσκου, άλλ’ είναι φάρμακον άγευστον, ίσως άηδές, με, κ.άτι τι (something) άκόμη. Σημειωτέον δτι τό χαΧί 
ίπερ λαμβάνει κατά περίοδον, ούχϊ πρός στιγμιαΐομ γαρ- τι έκεΐνο πρέπει νά ήναι τούλάχιστον πλευρίδιον άμνοΰ, 

γαλισμόν τών αισθήσεων, άλλά πρός μέλλουσαν διαρκή ή ιχθύς, ή omelette. Καϊ τότε μετά τήν θριαμβευτικήν 
όελτίωσιν τού ολου οργανισμού. Τέλος ή εύθυμία διά εκείνην άναφώνησιν ό θαλαμηπόλος εγκαταλείπει τήν 

γωνίαν του, καί οί πάντες στρέφουσι πρός τον άναφωνή- 
σαντα και τόν παρατηρούσι μετά μικτού τίνος αισθή
ματος σεβασμού καί περιεργείας, έν ώ εκείνος μετ’ άπε- 

ίριγράπτου αύταρεσκείας και σοβαρότητος, συμπτύσσει 
ι τήν τ^ί όφρϋς, προεκβάλλει τά χείλη, λικνίζει τούς πόδας 

κάτην ή ένδεκάτην ώραν τής πρωίας δπως πτεουγίση. κ9;ι en attendant επιπάσσει διά βουτύρου άξιόλογα τε- 
χί ούτω έν τώ Eistbourne αμα τή πρώτη έφόδω τής ii*Xtot άτινα καταβροχθίζει άταράχως.

ήαέοκς, παρατηρεΐται ή κοινωνική ζωηρότης. "Εν έκ!
τών πρώτων καϊ περιεργοτέρων θεαμάτων τής πρωίας ♦ * ♦
παρέχουσι τά εστιατόρια (Dining-Rooms) τών διαφόρων
μεγαλοπρεπών ξενοδοχείων. Έκεΐ είναι τό λατρευτότεοον' Τό πρόγευμα λήγει. Έκαστος πληροί διά πέμπτην 
τέμενος τοϋ ’Άγγλου, έκεΐ τείνουσι καϊ συγκεντρούνται ίσως φοράν τείου καί γάλακτος τό εύμίγεθες κύππε- 

ώς ση- 
ν' άνα- 

ρου. Μετά 
Ον αντίχειρα είςθύες προσώπων μέ παράδοξον έκφοασιν απληστίας, μέ τήν πρώτην έκείνην κίνησιν, 

θι ‘ ‘

Τό άντίτιμον δεκτόν καϊ είς γραμματόσημων δεκάλεπτον έως τριακον- 
τάλεπτον πάσης έθνικότητος.

Άπ»υθυντέου τίς ’ΛΟ/ρας πγ.ός r>)z JuvSorair «Διαπλάσεως 
τών ΙΙαιδων» πλατεία Συντάγματος όδός Βουλής καϊ Μουσών, άριθ. 2.

ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟΝ ΓΙΩΡΓΔΝΤΑ, όδό; Αιόλου, ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΕΑΙΞΗΡΙΟΗ ΟΔΟΝΤΟΣΜΗΚΤΙΚΟΙΪ
τό νεώτερον φάρμακον τής οδονταλγίας καϊ τό καλλίτερον τονωτικόν 

τών ούλων.

Έν τώ αύτώ Κουρείω, πωλούνται τά καλλίτερα αρωματικά είδη, 
τής τε κόμης καϊ τοϋ προσώπου. Τιμαί ώρισμένα*. δημοσιευθεΐσα*. άλλοτε
διά τοϋ Μ ή Χ,άνεσαι.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΕΚΟΥ. 

Ο 1 , Ό6ό$ ’Κρμ,οΟ, Ο 1
ΧΕΙΜΕΡΠΙΙ ΗΕΡΙΟΔΟΙ.

Έχο;χίοΟησχν διά τήν ήδη άρ
χομένην χειμερινήν περίοδον έξ ’Αγ
γλίας καϊ Γαλλίας τά έξής :

’ Ι’ποκάμΛΟΧ άνδρών, λινά καί 
βαμβακερά, άρίστης ποιότητος.

«ϊ»οκολ, μανικέτΐα, ράβδοι καϊ 
μανδήλ’α λινά καί βαμβακερά.

’Ομπρέλας μεταξωταί καϊ μαλ
λί ναι.Έπχνοφώρ'.χ έκ χαουτσοϋ διά
τήν βροχή», άρίστης άγγλικής κατα
σκευής. Στερεώτατα. Έφθηνότατα.

Έπχνοφώρια καϊ ολόκληροι εν
δυμασία*. παίδων έκ κασμιρίου.

Κλινοσχεπχαματχ μάλλινα πρώ
της τάξεως.

ίίαλύμμαχχ τραπεζών νεώτατχ 
έκ κασμιρίου, μέ ώραίους χρωματι
σμούς, διαφόρων τιμών.<Ι*λανέλΧαι καί έσώβρακα μάλ
λινα.

Καϊ διάφορα αλλα εί'δ/j χρη
σιμότατα είς τόν βίον. Οί προσερχό- 
μενοι θέλουσιν εΰχαριστηθή έκ τε τής 
ποικιλίας, τής ποιότητος κα’ι τών μέ
τριων τιμών.

πλήρεις εδεσμάτων ψυχρών. Έπϊ μιάς έξ αύτών κολοσ κεΐ πολύ, καθότι μετ’ ολίγον άνεγείρεται, ρίπτει Sv 
σιαίας, στρογγύλης, καί μέ πόδας στηριζομένους έπϊ τρο- βλέμμα εις τό ώρολόγιον του, καϊ άνατυλίσσει τήν έφη- 
χίσκων έξαπλοΰται πανηγυρικώς παμμέγεθε; τέταρτον μερίδα του. Κατά πρώτον Οά διατρέξη τάς σελίδας 
βοός, κυλιόμενον κατά πάσαν στιγμήν μετά τής τραπέ-(τών ειδοποιήσεων, είτα θά ρίψη, Sv βλέμμα έπϊ τών Με- 
ζη; διά τών τροχίσκων κατά διαφόρους διευθύνσεις άνα—τεωρολογικών παρατηρήσεων, καϊ τέλος θ' άσχοληθή είς 
λόγως τών διαφόρων έφόδων. Έν έτέρα μικρότερα τρα-·τά έξωτερικά τηλεγραφήματα καί τήν πολιτικήν έν γέ- 
πέζγ, έξαπλοΰται δεκάς πτηνών ψυχρών έπίσης. Έπί άλ
λης ό τυρός. Έπϊ έτέρας τό χοιρομήριον κ' έπί άλλων 
ετεραι ψυχραί συνθέσεις. Κ ένώ αί σιαγόνες τών όμο- 
τραπέζων μετά ρυθμικού πατάγου άσκούσι τήν έωθινήν 
λ.ειτουργίαν των έπί τών τοιούτων άντικειμένων, ή φυ
σιογνωμία των είναι έμπλεως ανέκφραστου γαλήνης καί 
άθωοτάτης άφελείας, ώς έάν εύρίσκοντο έντός ίερωτάτου 
ναού, καϊ άνέτεινον εύλαβώς τάς δεήσεις των τά άτά- 
ραχα έκεΐνα οντα. Καϊ όντως τά πάντα έχουσιν oJ/tv 
πάνδημον έκεΐ. Άπό τού εύγενεστέρου άριστοκράτου 
δστις έσθίων άφιεροϋται συνάμα είς τό νά ταλαντεύη τό 
έπϊ τοϋ στήθους του μονοδέσπερον, μέχρι τού ευλαβούς 
θεράποντος, δστις έρειδόμενος έπί τού τοίχου πεοιπλαχφ 
άεννάως τό βλέμμα του πρός άγραν διαταγών, οί πάντες 
φαίνονται έκεΐ ώς δρώντες μηχανικώς, ή ένεργούντε;

Σ ΗΜΕΡΟΝ Κυρια

κήν περί ώραν Ο π. μ. άρχονται αί 
έξετάσεις τού έν Πειραιεΐ ’Ορφανο
τροφείου Ελένη; Ν. Τζάνη. Ή είσο
δος έλευθέοα.’ ι

ήναι ή σύζυγός του πλησίον θ’ άνατυλιχθή ό έξής άφε- 
λής διάλογος :

— Alice !
— Yes.
— Ή Αίγυπτος βομβαρδεΐται.
— Αλήθεια ," (Really '?) Good Gracious !
— Μάλιστα άγαπητή μου ! (Yes dear).
Καϊ ό διάλογος εκλείπει ! . . . .

("Εσιτιι συνίχίΐ»)

Timeson.

ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΑ
ν'nW

ΤΩΝ ΑΚΣΙΙΙΙ9ΤΕΡΩΝ

ΕΓΓΥΗΣΙΣ

ΓΞΙΕΤΙΙΪ ΐ

■■ u ΤΙΜΑΙ

ΕΥΡΩΠΗΣ S. ΑΙΑΜ

> ΣΠΙΦΕΡΟΥΣΛΙΕΡΓΟΪΤΛΪΙΠΎ ·ί· Vjjilg

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΩΝ
Έν τή όδω Κουλή; άριθ. Τ.

ΣΧΟΑΙΙ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
^ΐ>· τιϊ> Στρατιωτιχω Ιπποδρομία»)
Ό κ. Γεώργιος Πολυχρονό- 

πουλος, ό'στις άπό πέρυσι διοργάνω- 
σε πρώτος Σχολήν ’Ιππασίας καϊ άπέ- 
δωσε τόσου; καλούς καρπούς έν ολι- 
γοχρονίω διαστήματι, έγγυμνάσας 
πολλού; καλούς νέους, διοργάνωσεν 
έφέτος τήν Σχολήν του έπϊ εύρυτέρων 
βάσεων, αύξησα; τάν άριθμόν τών ίπ
πων του.
ΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΤΡιΑΣ

Π Δ1ΕΥΘΥΧ2ΙΪ Ε\ Τίβ« ΦβI’«ΓΡΑΦΙΚΩ* ΚΑΓΆΣΤΙΠΙΛΤΙ 
τών χχ. Α ΔθΆΦίΙ* PKMAIAAIV

ΊΙ ΑιεύΟυνσέ; του
διά πλείονας λεπτομέρειας παραπλεύ
ρως τής οίχέας Κορδέλα,όπου καί 
επιγραφής τή Σχολής όδηγεΐ.
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----- Όδός Αιόλου,------ΥΕΛΟΠΠΛΕΙΟΝ

Γ· ΔΕΡΒΕΝΑΓΑ
μετεκομίσθη έπί τής OJo3 Ερμου, 
οπού άλλοτε τόΧαοτοπωλεΐον II άλλη 
χχέ Κοδζιά, και πλησίον τοΰ Βι
βλιοπωλείου ΙΙίλμπεργ.

’Κζίυρα’ισΟη διά τών ώραιοτέρων 
αντικείμενων τών έργοστασίων τής 
Ι’ερμανία;.

Τά πλέον σκερτσόζα βάζα, 
αγγεία, κομψοτεχνήματα.

Λάμπαι μεγάλης ποικιλίας καί 
καλλονής.

"Ολα τά επιτραπέζια σκεύη, τά 
νεότερα καί τά καλλίτερα.

Χίλια πράγματα πρός διακόσμη- 
σιν αιθουσών.

Κιναι άληθής μπομπονιέρα τό ύε- 
λοπωλεΐον τοΰ κ. Δερβέναγα.

Μεγάλη οιμιμ
ΑΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ
ΕΓΟϋΜΛ

Λευχού οίνου φιάλη λεπτ. <ΙΟ. 
Μέλχνος οίνου φιάλη λεπ. GO.

(Κεντρικοί Καταστήματα χαί 
υποκαταστήματα. έν ΆΟή- 

νχις χαι ΙΙειρχιεΐ).

ΠΑΛΛΙΙ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ
Όδός ’Κρμού,

μεταξύ τών έμπορικών 
Εαβα.ΐΰ χη/ ΚυχορηπούΛον. 

Όλατά είδη τή; γραφικής ύλης.— 
Επισκεπτήρια χαλκογραφημένα καί 
τής στιγμής.—Σφραγίδες καί επι
κεφαλίδες, χρωματισμέναι καί μή, 
άπλαί καί φαντασιώδεις.—Ή μόνη 
αποθήκη τών έμπορικών κατάστι
χων τοΰ Διεθνούς Καταστήματος 
Edler καί Crische τοΰ Άνοβέρου.— 
Ή μόνη αποθήκη τοΰ περιφήμου σι-
γαροχάρτου ΖΟΒ.—Πρός δέ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΦΛ ΚΕΛΑ ΟΠΟΙ RIO Ν

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΝ ΡΑΠΤΗΝ
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

άφίχθησαν έσχάτως διά τοΰ άγγλικοΰ AIjnevi», συλλογή πλήρης διτ
τόν χειμώνα τοΰ 1883.

ΠΑΡΙΣΙΝΟΣ ΚΟΠΤΗΣ,

Άγγλογαλλικής σχολής, κόπτει καθ' δλα τά συστήματα, ευχαριστών ολα 
τά γούστα. Όλαι αί εγγυήσεις στερεότητος τών ύφασμάτων, κομψότητος, 
διαρκείας.

ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ
Κόπτονται είς τόν Παρισιανόν ’Ράπτην ώραιότατα, ιδιότροπα χειτ 

μερινά έπανωφόρια.
ΑΙΑ. KVPIA.S.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Α8. Η. ΜΟΪΙΟΪΛΟΥ

(ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΓ ΕΡΜΟΓ)

ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΛΛΟΝ HODVEAUTES
Υφάσματα διά γυναικεία φορέματα, ώς καί Γαρνιτούρας παν

τός είδους Velours brodcs, Πλούς, Βελούδα, Φέλπαι, Μεταξωτά, 
’Ατλάζια, Δαντέλα', κλπ. κλπ.

Ι^ασμίρεα δι’ ένδυμασίας άνδρών καί γυναικεία έπανωφόρια.

) φάαμ.ατα έπίπλων, Βελουδέ, Σατέν, Ζούτ, 'Ρέψ, Ιίρετών, κλπ;

|\ου6έ ρταις έκλεκτόταται, μάλλιναι, βαμβακεραί καί πικεδένιαι.

Χειρόκτια άνδρών καί γυναικών, ώς καί Λ,αιμοδέτϊΐ μεγάλης 
ποικιλίας.

Παραπετάσματα, Τρα πεζομάνδυλα, Όμβρέλλαι, Κάλ
τσας, κλπ. τά καλλίτερα καί στερεότερα είδη.

/\ινα, χασέδες καί πανιά άρίστης ποιότητος.

ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ

ΤΑΠΙΓΓΕΣ ΡΕΨ BBVSSELS.
Πώληκς τοΤ; υΐχοητοί: ε’.ς λίαν συγχχ-.χβ» :ιχα;


