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ΛΝΩ Κ\ΤΩ.

■Βουλευτικά.
Ό Τρικούπης ώς υπουργός τών Στρατιωτικών, κατά 

τήν προχθεσινήν αυεεδρίέσιν της Παρασκευής, έοωκεν 
εξηγήσει; έπί τοΰ μέτρου τοΰ ληφθέντος ΰπό τοΰ Διοικη- 
τοΰ τή; Στρατιωτικής σχολής. τή; αποβολής δηλονότι 

αθητών τινων καθυστερούντων είς τήν πληρωμήν τών 
ιδάκτρων. Εις 67,000 αναφέρει ό κ. υπουργός τά οφει

λώμενα ποσά Δεν θέλει, λέγει, νά φανή επιεικής, διά νά 
μή έπαναληφθώσι τά αύτα. Ό κ. Τρικούπης δεν πιστεύει 
εϊ; τήν δύναμιν τής έπιεικίζς· καί άν δέν ήτο πολιτευό
μενος καί πρωθυπουργός, ήδύνατο ίσως νά φέρτ) μαρτύριον 
τούτου τό ««prupior οπερ ΰφίσταται ύπό τών ρουσφε-
τιώντων βουλευτών ή προς αυτούς ένδοτικότης του.

νεδρΐάσιν ό κύειος τοΰ βήματσς, ή, επίσης αξιόλογα, ό 
ύάηρέτης τοΰ βήματος. Ώμιλήσητε περί προϋπολογισμού, 
περί ελλείματος, περί ίσοορρπίας, περί δανείου, περί φό
ρων έπί τών οινοπνευμάτων,έπί τοΰ καπνοΰ,πεοί νομισμά
των. περί πολλών. Άλλ’ όλα αυτά, καταφορτωμένα κα
ράβια, πριν καταφθάσωσιν είς τούς λιμένας τών ώτων 
μου, ένκυάγουν, τό έν μετά τό άλλο, είς τόν ωκεανόν 
τοΰ πρό έμοΰ ζενοΰ. Καί μόλις, ώς ναυαγίου τρίμματα, 
κατώρθουν νά περισυνάζω τοιαύτας φράσεις : 60,000.000 
(&ώα· 20,000,000 i”/oJa· 12,000,000 l.Uuppa. JJe- 
ρΐίχύι'-ατε τάς (ία.τάι'αΓ, ιμήι/σατε τό 7.i.lnptia. Τό όά- 
Μον f7fui. τό ,ςάρραχοι" προσθέτει έσοδα 6ηβ χαταθ.ΐί · 
τ·εωι·. Τή,· ισορροπίαν έθεώροον ώς γήν τής επαγγελίας. 
”/ί'ΰ·(ΐ/·, τό οποίον χατώρθωσε νά φερρ τήν ισορροπίαν εί
ναι ί'άνος Γ,οιτιχί ν, έθνος πλήρες μέλλοντος. ζ/ότός «/και 
ό πραγμιι ήχος προϋπολογισμός . . . Τό ί'ι'ιτημα τής άναγ- 
■χαστιχής χοχ] αφορίας είναι Γ,ι'ιτημα άριθμ&ε' ■ ■ ·

Κύριε Καλλιγά. είχα όλην τήν διάθεσιν ν’ ακούσω όλην 
τήν μακράν οικονομολογικήν διδαχήν σας· τό ανάστημά 
σας έπισύρει τήν ευμενή προσοχήν μου’ πάντοτε προσέχω 
εις τά μιχρονλίν.· άναμένω ίπποτικήν—μ’ εννοείτε τί 
θέλω νά ’πώ—τήν γλώσσαν σας, ώς έμπνευσθεϊσαν άπό 
τοΰ ϊπποτικοϋ γενείου σζ; έπειτα ή φωνή σας δεν με 
όιππζζει· συρίζετε μάλλον ή δμιλεϊτε- συρίζετε ώ; έχι- 
«να ένίοτε, άλλ’ άδια'φορον δΓ έμε όστις δεν δέχομαι 
~ο κέντρον σας, είνε γλυκύ τό σύρυγμά σας. Άλλ,’ όμως 
η ακουστική τοΰ βουλευτηριοο σας είνε άμείλικτος είς τ’ 
Κντλά μου- καί καταντάτε άn./ijtoc είς εκείνα. ’Ελπίζω 
ε’·ϊ τό μέλλον νά δειχθή φιλοστοργωτέρα. ή άκουστική 
®α? πρός τήν νεήλυδκ άκοήν μου, καί ή φωνή σας νά μή 
^Ζ’ί μόνον μουσικήν, άλλά καί λογιχήν δι’ έμέ.

Ε’-σθε έπί δύο περίπου ώρας κατά τήν προχθεσ-.νήν συ-

Άλλ’ έν μέσω τής άναρθρου έκείνης άπηχήσεως, καί 
τής ψυχρολουσίας τών άριθμών καί λογαριασμών καί 
στατιστικών παρατηρήσεων τοΰ κ. ύπουργοΰ,ύπέστην καί 
συγκινήσεις, διότι, άν άφήρεσα τόν πίλον μου άπό τής 
κεφαλής, δεν άπήλλαςα όμως έκείνην καί άπό τών ρεμ- 
βωδών αύτής ορμών, αΐτινες πρό τή; ή£χ; τοΰ Ιναλλιγά, 
καί ύπό τόν ήχον τής φωνής του μ’ έπανέφερον είς τήν 
μακαρίαν εποχήν καθ’ ήν άπό άλλου βήματος καί προ 
άλλου ακροατηρίου έςέχεεν ακαδημαϊκήν τήν σοφίαν 
του. Καί έσκεπτσμην ! τί τάχα παθών έφιλοδόξησε 
ν’ άνταλλάςη τήν τήβεννον τοΰ νομοδιδασκάλου πρός 
τήν ποδιάν τοΰ πολιτευτοΰ, καί τήν ευλαβή σιγήν τών 
όμιλητών του πρό: τούς ώρυγμούς τοΰ Δημητρακάκη !

7λ ~ιί ,·« παθών παιδί πού είμαι . . ώσάν μή γνω
ρίζω ότι ύπάρχουσι πολύ γλυκύτερα·, άπολαύσεις, έν Έλ
λάδι μάλιστα, τών όσα; οί ποιητικοί όνειροπόλοι ρεμβά-
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Γουσιν απαράλλακτα, όπως ύπάρχουσιν έν
επί γής πλέιότεοα τών οσα. ο 
ώς λέγει ό Σαίξσπηρ.

Τό Δηλιγίαννικόν χργ/γ/ατάαι, καθ' δ παιδάκι, ί^ταμιι 
νΐτι-Αο μάλιστα, κάμνει τό μεγαλήτερο κακό- άν ό Καλ-

ούρανφ και! Ό κ. Δημητρχτάκης εινε προορισμένος νά έγείρη περί 
φιλόσοφοι φαντάζονται, έαυτόν ατμόσφαιραν θορύβου καί ύβρεολογιών. Ίσώς 

διότι είναι αύτό; ούτος ζωντανός θόρυβος καί λανΟά- 
νουσα υβρις έν τώ παραστήμα.τι, έν ταΤς κινήσεσι καί 
τώ ήχω τής φωνής, καί όταν άκόμη ζγγ πλήρη διάθε- 
σιν νά εύσχημον·#. Μόλις άνελ.θών τό βήμα, έπί τοΰ ο
ποίου, είρήσθω έν παρόοω, κάμνει καί τόν περίπατό» 
του, άφού δέ 'μπορεί την ώραν έκείνην νά πηγαίνη ’ς τά

’Ενώ ό κ. Καλλιγάς αναγγέλλει τόν έπί τών σιγαιο | Άλλοι μεν νυμφευόμενοι συμμαζεύουσι τάς γυναίκας 
χάρτων φόρον, ό Στεφανίδης προσθέτει : Και \τά nriji των, άλλοι δέ συμμαζεύονται ύπ’ αυτών, 
ττίΐόα/α ! Καί τότε κατά παράδοξόν τινα συναφήν έσχη- · ♦συναφήν εσχ _
ματίσθη έν τώ έγκεφάλω μου ή έξης σωιιατο.Ιογι/rii α
ναλογία :

Στεφανίδης : Καλλιγάς — τσιμπούκι : τσιγαρόχαρτό.
ΌνουλουλοΟ.

Τις έκ τών ανθρώπων δέν κατόρθωσε νά ΐδη τήν δευ- 
τέραν ή δίστην αύτού ημέραν ; Ό άποθανών πρό τής
συζυγου του.

Τό μίσος έν τη έκδικήσει είνε ΰ,τι ή συμπάθεια έ*

--- ' ι
βίδ, αποπειρώμενο? νά ρίψη την σφενδόνην του . · άλλά 
τί διάβολο νά κάμω Γολιάθ . . . τόν κ. Καλ.λιγάν !

Καί λοιπόν έξανίσταται ό Δημητραζάκης, έπιμένων 
νά δόση ό υπουργός τών οικονομικών τάς πληροφορίας 
τάς ζητηθεϊσας άπό τήν προλαβούσαν συνεδρίασιν. 
Πρώτην φοράν ακούω τήν φωνήν του, ή μάλλον μαν
τεύω, επειδή τό σκιώφος μοί άπέκρυπτε τά; φυσιογνω
μίας, ότι ή φωνή έκείνη δεν δύναται νά είνε άλλου, ή 
τοΰ Δημητρακάκη. Καί καθώς δεν δύναμαι έκ τής άν- 
τηνήσεως νά διακρίνω σαφώς τί λέγει, νομίζω ακριβώς 
οτι γαυλίζει:

Καλλιγά;: πρός τόν Δημητρατάκην : Μ’ αρέσει νά 
δίδω πάντοτε ακριβείς πληροφορίας: άλλ’ άφοΰ έπιμέ- 
νετε, σάς άπαντώ καί τώρα, — όιά νά κοιμηθήτε ήσυχα.

Λ^μ-Υίτροεκάχνις : Έγώ ήσυχα κοιμούμαι’ δέν κοι
μούνται έκεϊνοι οΐτινες αδικούν τήν πολιτείαν, όχι ε
κείνοι οί όποιοι ευεργετούν τήν πολιτείαν. /’«οι·,® χάοι·, 
γάνν.

λευτής τής συμπολιτεύσεω; είς αντάλλαγμα τής λέξεως 
ρόνσγέτια. Τόσω λοιπόν ατιμωτική είναι ή λέξις κ. άν- 
τιπρόσωποι ; καί όμως υπάρχει είς τό λεξικόν τής νεο
ελληνικής, μόνον καί μόνον διότι προϋπάρχει ή λέζις 
αόυ.ΐεοτι/ς. Είναι τού άνθους ό καρπός.

Τόν κ. Καλ.λιγάν διεδέχθη έπί τού βήματος, ό νέος 
κ. Ζυγομαλάς, ώς εργατικόν μεταξοσκώληκα κουφόπτε- 
ρος πεταλούδα, διά ν’ άπαντήση είς τά TtTpifjifra, ίπι- 
χειρήυ&τα τοΰ τα ρι-^ιΐ.Λτν.ίι. υρρον ύπιυργού. Κατερχό- 
μενον δε, ραγδαίως τόν χειροκροτούσε τά ακροατήρια. 
Πολύ νεότερος ακόμη, καί πριν πατήσω τό πόδι μου είς 
τάς κλεινά; ’Αθήνας, όταν έμάνθανα ή άνεγίνωσκα είς 
τάς έφηαερίδας, ότι έχειροκρότησαν τά ακροατήρια πο
λιτευόμενων τινα, ήπύρουν πώς ήτο δυνατόν νά ύφίστα- 
ται άντιπολίτευσις κατ’ αυτού, τί έχουν άκόμη νά 'πούν 
εναντίον του, μετά τοιαύτας πανηγυριζάς εκδηλώσεις 
τής κοινής γνώμης. Τώρα, έξ έναντίας, έντρέπομαι διά 
λογαριασμόν τών κυρίων έκείνων, σκεπτόμενος πώς δύ— 
νανται άνερυθριάστω; νά ύφίστανται τάς έπευφημίας 
τών άκοοατηοίων.

ΣΤΙΓΜΑΙ.

Οί φθονεροί τήν θλίψιν όνομάζουσι χαράν.

Μ <
’Οσάκις συναντήσω νεχρικ.ήν συνοδείαν αισθάνομαι θα

νάτου κόπωσιν καί θεωρώ σωτηρίαν τήν αποχήν άπό 
πάσης έργασίας, έν ώ ό ’Ρωμαίος εκείνος αυτοκ.ράτωρ 
ενώπιον τού θανάτου έφώνηοε fl-.ii2>os*«»siiess t (ά; 
έργαζόμεθα !)

« *
Οί κοινωνισταί τοσούτον ήδη χρόνον προσπκθούσι νά 

συνθέσωσι τήν εξής παρομοίωσιν : «Οί μύρμηκες οί συνα- 
θροίζοντες τά ψυχία είς τήν φωλεάν των είναι οί πλού
σιοι οί συνάζοντες τό χρήμα έν τοΐς κιβωτίοις. Οί άν
θρωποι οί πκτούντες τάς φωλεάς τών μυρμήκων καί 
καταστρέφοντες τόν πλούτον αυτών είναι οί κοινωνισταί 
οί . . . | Εως έδώ ήγαγε τήν παρομοίωσιν ή δεύτερα 
γαλλική έπανάστασις. Οί κοινωνισταί δέν κατόρθωσαν 
είσέτι νά πράζωσιν έπί τών κιβωτίων τών πλουσίων 
ΰ,τι οί άνθρωποι έπί τών υ.υρυ.ηκο®ωλεών.

Όσον υπερήφανος καί άν είναι ό εγωιστής, έχει όμως 
καί μίαν ταπεινήν επιθυμίαν, ταύτην, νά θέλη νά ήνε 
έγωϊστής.

Χφίγξ.

ΜΑΣ ΙΙΑΘΕ
ό Δημήτριος Κόκκος τέως υποπρόξενος Κορυδζάς, μετά 
τής Κυρίας του καί κατέλυσεν εις τό .SixoJojfibr ’Ατ
τικής.

ΜΑΣ ΗΛΘΕΝ ΑΚΟΜΗ
ό Α. Λεονάρδο;, υποπρόξενος Μαυροβούνιου, καί κατέ
λυσεν είς τά ΞτΓςόοχιϊο)' Γα.ΐΜας.

ΕΜΝΗΣΤΕΤΘΗ
ό διευθυντής τού νεοσύστατου Καφενείου τής Πλατείας 
μας κ. Σπυρίδων Ζαχαοάτος τήν καλήν κόρην ’Αναστα
σίαν Κζπαοόνη.

, 1 ΕΠΙΦΪΛΛΙΣ Mil ΧΑΧΕΪΙΙ

ΊΟ ΤΟΪ ΟΪΡΑΝΟΪ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

11 έγώ εξετάζω τά μέρη εκείνα, καταλαμβάνετε· καί τί 
βλέπω ! ή κεφαλή τού εμβρύου είχεν ήδη έξέλθει, οί δέ 

1 κλαυθμ,ηοισιζοί του ήσαν άικετά ίσχυοοί, ώστε νά έν- 
νοήσω οτι το εμδρυον εζη καί επομένως ητο βιωσιμον, 
καταλαμβάνετε. Μόλις όμως έπιθέτω τήν '/ΐΐΑν. μου έπί 
τής κεφαλής του διά νά τό έξελκύσω, ώ τοΰ θαύματος ! 
αυτό πάλιν άποσύρεται εντός τής κοιλίας, καταλαμβά
νετε. Δέν δύναμ.αι, κύριε, νά σάς δώσω εικόνα καλλ.ι- 
τέραν τού παραδόξου καί σπανίου τούτου γεγονότος, 
ώστε νά τό κατανοήσητε ευκόλως, έάν δέν σάς κάμω

______ τήν εξής παραβολήν : ‘Υποθέσατε τωόντι, κύριοι, ότι
έχετε εί; έν δωαάτιον μίαν χελώνην έπί μ.ιάς τραπέζης* 

προηγούμενον £ρι8. 363) δταν δέν είνε κανείς εν τω δωματίω, τό ζώον μή φοβού-
r „ , , αενον, καταλαμβάνετε^ βεβαίως προβάλλει τήν κεφαλήν

Ε’.; νεοων κχ9ηγητης ηλικίας τουΛα/ιστον τετρακο- » - Λ , ‘ . ·Λ-· ·% _  ‘· -λ\ ‘ 1 ’ ν . α λ. εκ του κΐλυφους του αλλ εαν αίφνης εισέλσητ* εις το
σίων ετών ιχε τετοακοσιας δοαχμάς κ.ατα υ.ήνα έδιδα- $ · ■ - -. · -, - , __ χ. . _ - 3?Τ,Γ . * , ’ ‘ . ion-, δωματιον, και κ.ατα πλειονα λογον Οίςητε δια του δα-οκε ■ Εις ακροατής υ,ονον υπήρ’/εν. «Εις τα 1 ο32,1 , . , - α ■ · _ - „ > ■ .’ · ,, ζ , *'- ,... ... . ’κτυλου την κεωαλην του ,ωου, αμέσως τούτο αποσυοει
ελεγεν, ενθυμούμαι οτι διερχομην την οδον Αιο.Ιοι, περί Τ -ν έξέφοασα καλώς τήν
«ώραν 3ην μετά μεσημβρίαν ήμεραν παρασκευήν τού μη-1·^ , έτεινα καταληπτός. Άς σάς εϊπω δε
νός ιουνίου. Αίφνης ακούω να μέ φωνάζουν, κυιιε Ια-!- 1 — ·

νέτο κατ’ έκείνην τήν χώραν καταλαμβάνετε
ζ ύ’ κ ρώτων δεξιά καί αριστερά ίνα μάθωσι τήν Ιατρικήν 
αμε.ω, έγώ εύρισκομην έν αμηχανία, διότι ήτ(

τό πρώτον παράδειγμα έν τή έπιστήμγ,’ άς σάς είπω δέ 
έν πάροδοι ότι ώνόμασα τούτο «τοκετόν πρό; τά έσω» 
πρός διαστολήν τού «τοκετού πρός τά έξω», όρος όστις 
επίσης καθιερώθη έκτοτε έν τ·7, έπιστήμη. Είπα λοιπόν 
είς τήν οικογένειαν οτι πρό; τό παρόν ό τοκετός έγδ’.νε 
πρός τά έσω καί ότι ή γνώυ.η μου είνε νά περιυ,είνωμεν. 
Τωόντι μετά δύο μήνας λαμβάνω μίαν επιστολήν, ήτι; 
μοί άνήγγελλε ότι τό έμβρυον έξήλθεν όριστικώς, δηλαδή 
έγενετο ό τοκετό; πρός τά έξω. Σπάνιον μέν είνε τό 
φαινομένου τούτο, άλλ’ ή επιστήμη τό παραδέχεται’ 
διότι είδον μετά τήν άνακζλυύίν μου ταύτην καί άλλα 
όμοια παραδείγματα άναφερόμενα ύπό άλλων συγγρα
φέων. Ό κ. Scantzoui, διάσημος μαιευτήρ, δέν παραδέ
χεται τάς θεωρίας μου τζύτζς’ άλλ’ ήμείς έχομεν ολως 
εναντίαν γνώμην, είς τρόπον ώστε πίπτει ή θεωρία τού 
κ. Scantzoni.

Ό Σωκράτης μετά τού φίλου του έξήλθον τής παρα- 
δόσεως κρατούντες τάς πλευράς των έκ τών γελώτων 
άρκεϊ ! αρκεί ! λέγει ό Σωκράτης, θά ασθενήσω έκ τού 
γέλωτος’ άλλά δέν ήξε.ύρω αν πρέπη τι; νά γελά ή νά 
κλαίη. Φρονείτε, λέγει μετά σοβαρότητος, ότι καί οί 
λοιποί Άσκληπιοί είνε τοιούτοι ;

Πλην σπανιωτάτων τινών εξαιρέσεων, οί λοιποί μέ 
μικράν διαφοράν είνε τοιούτοι’ θά τού; ΐδήτε, λένει συ- 
νοφρυούμενος ό ξένος, ύπζγορευοντας έν γένει έκ τετρά 
δίων αρχαιολογικών, ώς ΰπαγορεόουσιν έν τώ άλληλοδι-

δακτικώ σχολείω εις τά παιδία. Τά τετράδια ταύτα 
είνε αντιγραφή καί απάνθισμα ξένων βιβλίων’ διδάσκου- 
σιν είς τούς φοιτητάς πέντε ή δέκα πράγματα, τά όποια 
ούτοι αποστηθίζουν καί τά έφαρμόζουν ακολούθως είς 
τήν πράξιν ώς άπλαϊ μηχαναί* φρονώ δέ ότι είς υποδη
ματοποιός ή ξυλουργός εντός ένό; έξαμήνου δύναται νά 
γείνν) έπίσης καλός ’Ιατρός ώς αυτοί. Δεν ύπάρχει επι
στημονική ανατροφή, δηλαδή τό πνεύμα δέν λαμβάνει 
τήν καλλιέργειαν έκείνην, ώστε ακολούθως νά παραγάγη 
τι έξ εαυτού’ δεν έχει τήν ερευνητικήν καί παρατηρη
τικήν έκείνην τάσιν, ήτις γεννάται είς έν πνεύμα, τό 
όποιον κατενόησεν τήν φιλοσοφίαν τού οργανισμού ώς 
τοιούτου ή έν σχέσει πρός τόν έξωτερικόν κόσμον’ ύέν 
έχει τήν γενικευτικήν έκείνην ιδιότητα δι’ ής τό Ιατρι
κόν πνεύυ.α έξ άπλουστάτων φαινομένων όρμώμενον κα
ταλήγει είς τήν ζατζνόησιν τών συνθετωτέρων και γενι- 
κωτέρων ενδιαφερόντων κατ’ εύθεΐαν τον άνθρωπον καί 
τήν ανθρωπότητα.

Τά πάντα έδώ θεωρούνται λελυμένα, διό διδάσκοντες 
καί διδασκόμενοι θεωροϋσι περιττόν νά καταγινωνται με 
γνωστά πράγματα ! Ενώ είς τήν Ευρώπην καί την Α- 
μεοικήν πάντοτε απορία*, ύπάρχουν ! όιά τούτο βλεπει 
τις έκεϊ νέους μόλις έξελθόντας τού Πανεπιστημίου νά 
εργάζωνται έπί τινα καιρόν καί ακολουθώ; να συμπλη- 
ρώνωσιν έκαστος κατά τά; δυνάμεις του
απορία*/, έν τ9ί επιστήμη.
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Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥ. ΚΛΡλΜΕΛΛΙΣ

"Εχει γλυκόλογα, καί χαμόγίλία,
Κάτι τσακίσματα πού σέ τρελλαίνουν, 

Στά μάτ’α δάκρυα, ’ς τά χείλη μέλια 

ΓΙοϋ σέ πεΟαίνουνε κοά σ’ άνασταίνουν, 

Και λές ’περήφανα όλου τοϋ κόσμου :

Ό (ϊγγ'ΐ.Ιό/; jiov !

Τά έχει πρόχειρα- μά χάρισμα σου ; 

Αυτό ειν’ άδικο· σοϋ τά πουλάει"

Την εύτυχία σου καί τά μυαλά σου : 

Νά τό αντάλλαγμα που σοΰ ζητάει, 

Καί Οάχης άδικο, άν πής τοϋ κόσμου :

‘Ο όιάο.ϊός ft ον !

Κι’ όταν μεθαύριο αφανισμένο,

Γυμνό, θεότρελλο σέ παρατήση,

Και, φίνος έμπορος, ’ς τόν πρώτο ξένο 

Άπ’ ταϊς πραμμάτειαις της πά’ νά πουλήσν], 

Θά έχης άδικο άν πής ακόμα :

Η πα.Ιροβρωιια,.
(1879)

Αμέθυστο;.

Αί Λιχάδες ώνομάσβημεν οϋτω διότι ό ‘Ηρακλής έ'ρρι- 

ψεν έκεϊ ποτέ τόν Λίχαν.

Οταν επεσκέφθη αύτάς ό Βασιλεύς πρό διετίας, ήρώ- 

T’/jcs τον έχει U7w0(xo(pap^ov.

Και ζευρεις πότε έ’ρριςε εδώ ό 'Ηρακλής τόν Λίχα ,· 

— Με συγχωρεϊτε, Μεγαλειότάτε, άπαντα ό υπομοί
ραρχος, δεν ήμουνα τότες άποσπζσματχρχης.

Τί κάκάϊς γλώσσαις
—εύρετε πώς έβάπτισε ένας την άχαμνήν ώς τηλεγρα

φικόν στύλον δεσποινίδα Ρ. ήτις επιτηδεύεται την φι_ 

λόσοφον ;

— Λογίαν peyxar !

Έπρόκειτο περί τοϋ δικαστοϋ'Τ. οστις τίποτε δέν αν

τιλαμβάνεται άπό τάς δικαζομένας υποθέσεις.

Ευφυής δικηγόρος έλεγε :

— Αυτός ό άνθρωπος δικάζει πάντοτε ίρήμηχ !

Μια γνωστή Κυρία έζήτησεν έπιμόνως άπό τόν άνδρχ 

της νά άναγνώση τήν περίφημη Nara.

Εΰρίσκετο εις τάς σκανδαλωδεστέρας σελίδας.

Τις ήδύνατο νά ύποπτευθή οτι ή ’Ιατρική, ήτις

σούτων προλήψεων, ήθελεν επί τέλους συμπαραλάβει ύπό: — "Ωστε,διέκοψε ζωηοώς ό Σωκράτης, ολα
τό μέγα κράτος της ~ “ ................. ’ ‘
της επιστημών άπε
άλλοτε έθεωροϋν

“·ι .... υ«.υ, — ι,ΐν-ι&,υιεκοψε ι,ωηρως ο κοωκρχτ
της τή αρωγή καί τών άλλων αδελφών!σχέσιν μέ τήν ’Ιατρικήν - Περίεργον 

άπειρον πληθύν ζητημάτων, τά όποια ‘ ’—Μά βεβαιότατα ! ποιον ζήτημα
ντο αποκλειστικόν προνόμιον τών φιλοσό-'θίξης, χωρίς νά κινηθούν ολα όμοϋ * τ

μα έν τή 'Ιατρική θά 
τά άλλα, τά όποια

φων, ηθικολόγων και κοινωνιολόγων εξεταζόντων αυτά; σάς άνέφερα; Ποιον φαινόμενον', συμβαϊνον έν οΐωδήποτε
διά τών εξόδων τής φαντασίας των ; οργκνισμώ,πρός κατανόησίν του δεν έχει τις ανάγκην νά

Δεν εννοώ βεβαιωι εκείνην την Ιατρικήν τήν οποίανιάναδράμη μέχρι τών πηγών, ένθα εύρίσκεται ή μήτηρ 
μανθάνει τις διά νά θεραπεύη νόσους τινάς καί νά χρη-ΙΦυσις Πώς'θά έννοήση τις τήν παρουσίαν τοϋ άνθεώ- 
σιμεύη ώς πόρος ζωής μόνον άλλ’εκείνην, ήτις τή βοηΑπου καί τήν “ ' " '"
θεία καί τών άλλων μετ' αυτής στενώς συνδεδευ.ένων 
φυσικών επιστημών, ώς καί τών διαφόρων αυτής κλά 
δων, συμβάλλει εις τήν κατανόησίν όχι μόνον τοϋ όργα

Οέσιν, ήν κατέχει, εάν δέν άνατρέξη μετά 
τοϋ Φυσιοδίφου μέχρι τής στοιχειώδους έκφάνσεως τής 
ζωής παροοσιαζομένης ύπό μορφήν ενός άπλουστάτου ζωυ
φίου Μονοκυττάρου, καί μετά ταϋτα νά άκολουθήση τήν

νισμοϋ αύτοϋ μεμονωμένου, άλλα καί τών νοσουσίυν ήθ·. 'άνάπτυξιν αύτόϋ, έως ού φθάση εις τόν άνθρωπον ; έά. 
κών ιδιοτήτων αύτοϋ, τής κοινωνίας, τών εθνών, τής,δέν πράξη ουτω, τότε θά καταντήση νά παραδεχθή τήν 
ιστορίας όλης τής ανθρωπότητος, τών νόμων τής άνα-/κωμικωτάτην ιδέαν ότι δ άνθρωπος παρουσιάσθη δι’ενός 
πτύξεως τών φυλών αυτής καί πλείσιων άλλων ζητημά-' ' ' ~
των έχόντων ύψίστην φλ.οσοφικήν σημασίαν καί έπι- 
δρώντων έφ’ όλης τής ιστορίας τής παρούσης ή μελλού-

■ίη-ι,ιι,ιτι < εις τήν Γήν. "Εν φύσημα θεϊκόν ή ανθρώπινον
:ό πολύ δύναται νά έκτοπίση μερικά; μ.υίας, καί ούδέν 

. χ . , τλέον. Ιδού λοιπόν οτι δ ’Ιατρός επιστήμων συνταυτί-
σης γενεάς διά τής έπικρατήσεως ιδεών καί πεποιθήσεων,'ζεται μέ τόν Φυσιοδίφην έξετάζοντα τήν αρχή ν τής -■£- 
άΐΐτινες δίόουσιν τοιαύτην ή τοιαύτην διεύθυνσιν εις τάςΑέσεως τών Όντων ζητεί τήν συνδρομήν του εις είδι- 

τών φυ-πράξεις τοϋ ανθρώπου. Εις έκάστην εποχήν τής παρελ-'κά τινα ζητήματα· ανέρχεται εις τήν σφαίραν

.— A ! μά είναι μία αηδία αυτή ή /Vam.
__ Δέν σοϋ τώλεγα, γυναίκα μου . . . 'Εσύ τό γουδί,

τό γουδοχέρι.

Έ μά νά κ* εγώ, γΐά νά τιμωρήσω τόν εαυτόν μου, 
θά τήν διαβάσω ώς τό τέλος καί δύο φοραϊς μάλιστα '

Άκοον αωτον αστυνομικού ζήλου :
Νά ζητούν νά κνακαλύψουν μΐά κρυφή .... σκάλα

ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΔΙΚΗ.
(ΤΟΓ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΙίΧ ΪΓΡ> ΧΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΓ M4S.)

κατανόμαστον τοϋ οίκου σου, άν δέν έγκειται ή σπου- 
δαιότης έν τή φανατική καταδιώξει τοϋ Δηαοπούλου, 
κατά παντός υπόπτου, Προξένου, Δικαστοϋ, ιδιώτου ή 

Υπουργού, άν δέν έγκειται έν τή πεντχετεϊ (!!'.;
τών κατηγορουμένων καί τού θκνίται» έξ 

μέν Δηλαρά έν ταϊς φυλακαΐς, τού δε Γο- 
φυγοδικία, μά τόν Δημόπουλον, αγνοώ πού

έγκειται αϋτη.

προφυλακίσει 
αυτών, τού 
νίδου, εν τή

Ή άπό τού II. Σαββάτου άρξαμένη ένώπ-.ον τών έν- 
•ταύθα Κακουργιοδικών, κατά Σταμπουλοπουλου κλπ. 
έξηκολούθησε μέχρι τής Πέμπτης.

/Zpdiifpoc έν τή δίκη είναι ό αγαθός Μανιάκης, Σύ
νεδροι δέ οί Ζερβουδάκης καί Ναύτης, τού ύπό τήν κυ- 
βέρνησίν του δικαστικού σκάφους.

ΕίααγγιΛοΐΓ, ό εΰφραδής κ. Έμμ. Λυκούδης.

Γρηγ/ΗΛΓίΐτ, δ στερεότυπος φίλος σου Βεκερέλλης.
Πο.Ι. Erciyur, ό παθών μετά τών δικηγόρων Τόμζν 

καί Βενιζέλου.
Συη'ιγοα(α} οϊ Μπουφίδης, Σαλταμπάσης καί Γεράρ- 

δος, καί
KaTiiyoporjiirci, οί ίΛ/ζώ/τες Γ. Σταμπουλόπουλος 

καί Π. ΓΙράτσικας.

’Αλλά τις ή δίκη αϋτη ; Πού έγκειται ή σπουδκιό- 

πης της ; Πώς ό έξαήμερος αύτός πάταγος ;
”Αν ή σπουδαιότης δέν τή άπεδόθη παρά τοϋ ίδιου 

παθόντος Δημοπούλου διά τών φυλλαδίων καί λιβέλ- 
"λων, δι’ ών κατεσκότισε τήν ατμόσφαιραν, καί έξ ών 
δύνασαι νά εϋρης εις οίονδήποτε μέρος, έστω καί

Πολλά τά κατά τήν μακράν διάρκειαν τής όλης δί
κης λαβόντα χώραν, ζτινα παρατρέχω, καθ’ όσον καί 
ό χρόνος έπιλείπει μοι, καί χώρος ήθελε καταληφθεί 
πολύς εις τάς στήλας τοϋ «Λ/// Xitrfaai» διά δίκην, 
ήτις παρ’ αξίαν έλαβεν άτοπον σπουδαιότητα.

Ούχ ήττον δέν δύναμαι ν’ άποφύγω καί περίληψιν 
αυτής βραχεϊαν, τύ μέν, όπως αναπαύσω τήν συνείδησίν 
μου άπένα»τι τής ηθικής ώς άνταποκριτού ΰπο/ρεώσεώς 
μου, τό δέ χκοιν τού περιέργου κοινού, ού μόνον τής 
‘Ελλάδος, ό'περ τόσα καί τόσα περί αυτής τής δίκης

σιοδιφικών φιλοσόφων ζητεί πρός τούτοις τήν συνδρο

μήν τού Φυσικού, τού Χημικού, τού Γεωλόγου, τού 
Γεωγράφου, τοϋ Ζωολόγου, όταν θέληση νά έχη όσον τό 
δυνατόν ακριβή ιδέαν τής ανατομικής ή φυσιολογική; 
του σημασίας. Όλοι οί έξετάζοντες οίονδήποτε άντικεί- 
μενον τής Φύσεω; οφείλουν νά έ’χωσι γενικά; τινα; τού- 
7άχιστόν γνώσεις όλων τών έπιστημονικών κλάδων αυ
τής, διαιρεθείση; τεχνητώς εις διαφόρους κλάδους προς 
εύκολωτέραν μελέτην αυτών. Αί φυσικαί έπιστήμαι εινε 
2ν κράτος άπέραντον διαιρούμενου εις πολλά; έπαοχίζς 
συγκεχυμένα; άνευ διαγεγραμμένων ορίων έκαστος έπαρ
χος έχει δικαιοδοσίαν επί τή; επαρχία; τού άλλου, 
πλειύτερον δέ πάντοτε εις τής ίδικήν του- συμβουλεύει 
καί συμβουλεύεται, καί ούτω διοικεϊται τό μέγα Ιϊασι 
λειον, οπερ καλείται Φύσις ! Δεν υπάρχει αύτοζράτωρ 
νοϋς νά τό κυβέρνηση όλον μόνος του ! Εις τό μεριδιον 
τού 'Ιατρού έπεσεν ή ώραιοτέρα έπαρχίαι ό ’.-ir(fpM.ror, 
Εις 'Ιατρός λοιπόν οφείλει νά έχη ΰλας εκείνα; τά; 
γνώσεις, αίτινε; άφορώσι τόν άνθρωπον ύφ όλας τά; ε
πόψεις' άν θέλετε, τόν διοικητήν τής επαρχίας ταυτης 
άς μή τόν όνομάσωμεν Ιατρόν, άλλα Άνθρωπολόγον 
διότι 'Ιατρός ονομάζεται ό έξετάζων τόν άνθρωπον νο- 
σούντα μόνον άλλά τις θά ήτο άνθρωπολόγος, εάν δεν 
έχη καί ολα; τάς άπαιτουμένα; γνώσεις τοϋ ’Ιατρού 
ττλήν τής χρήσεως μερικών φαρμάκων καί τινων λεπτο
μερειών τών νόσων ; ‘Ο 'Ιατρός οθεν καί ό άνθρωπολό

γος ταυτίζονται σχεδόν έχουν τάς αύτά; γνώσεις μέ 
μόνην τήν διαφοράν ότι ό άνθρωπολόγος έςετάζει τον 

άνθίωπον επί τό γενιαώτερον καί εις ολα τά σημεία 
τής Γής. Γνωρίζετε δέ, κύριε Θόμσων, οί άνθρωπολόγοι 
ύπόσας άνακαλύψει; νεωστί έκαμον -καί πόσον συνέβαλον 
εις τήν άνακάλυύιν μεγάλων φιλοσοφικών αληθειών 
διευκρίνησκν πολλά ζητήματα περί τή; καταγωγής τού 
ανθρώπου, τών διαφόρων φυλών, τής επιδράσεως του 
κλίματος, τών ηθών, τοϋ εδάφους, τή; γεωγραφική; 
θέσεως, τής άναπτύξεως τού νοός σύν τή αναπτύξει του 
εγκεφάλου καί τού κρκνίου, τής ιστορίας τών εθνών εν 
τή πζραρχαιοτάτη εποχή κτλ. Περί όλων αυτών εινε 
δυνατόν εις Ιατρός νά πραγμχτευθή. ’Αλλά πάντα ταϋ
τα εδώ θεωρούνται λελυμένχ· ποιος τών εδώ ένδοξων 

άνδρών θά χάση τόν καιρόν του ϊνα καταγείνη εις αυτά ;
Τής ’Ιατρικής ό σκοπό; είναι όλιγώτεοον νά θεραπευ

τή τό νοσούν σώμα κα.ί τόν έγκέφαλον δηλαδή τήν ψυ
χήν του ή νά πιολαμβάνη· άλλά διά να φθάση εις τον 
σκοπόν αυτόν πόσων γνώσεων άνάγκην έχει ! ! Δ··ά νά 
ποοληφθή μία vi’ooc πού σώματος ή μία ασθένεια και 
διαστροφή τού νοός, πρέπει πρότερον τά αίτια νά εινε 
γνωστά όσον τό δυνατόν. Πόλεις, έδαφος, κατοικίαι, 
ύδωρ, άήρ, θερμοκρασία, τροφή, γάμοι, ανατροφή, ήθη, 
τέχναι, πολίτευυ-Ζ) νόμοι, κοινωνική κατάστκσις και 
τόσα άλλα εινε ίσχυραί αίτίαι, αιτινες ομού και εις 
πεοιττάσει; τινάς πλειότερον ν.ία εξ αυτών πλαττουσ^
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άνέγνω, καί ένώπιον τής Βουλής είδε φερομένην τήν 
ύπόθεσιν μετά πατάγου, άλλά καί τών έν Αίγύπτω. έν
θα ή. πράξις έ’λκβε χώραν.

Πλέον των εκατόν ύπεβλήθησαν ύπομνήματα.
•Πλέον τών 500 έξητάσθησαν μάρτυρες, παρά διαφό

ρων άνκκ.'.τών έπιτοπίως μεταβάντω*.
Πλέον των εί’κοσιν έξεδόθησαν βουλευμάτων.
Πλέον τών 50 έξεδόθησαν φυλλαδίων καί λιβέλλων, 

είς τήν σύνταξιν τών όποιων, κατά διαβολικήν συνέρ
γειαν είχε τόν δάκτυλόν του Σχοαος ό νεώτερος, κατά 
τήν ομολογίαν Δημοπούλου.

Καί μετ’ αυτά.
Πεντήκοντα προτείνονται μάρτυρες κατηγορίας, απ' 

ακροατηρίου.
Δέκα πολιτικός αγωγής καί είκοσι πέντε ύπερασπί- 

σεως. Καί δλα αύτά τά σκυλιά, τά θηρία, έξητασμένα 
ενόρκως παρά τοΰ κ. Ευταξία πρώτου μάρτυρος.

Ό μάρτυς Ευταξίας έβεβαίωσε τήν πράξιν, συμβά- 
σαν ώς εξής·

Οί κατηγορούμενοι Δηλαράς, Σταμπουλόπουλος, Πρά- 
τσικας καί Γονίδης, κατέλαβον ΐνα έχωσιν ώς ιδιοκτη
σίαν των παρανόμως τό έν 'Αλεξάνδρειά ξενοδοχεΐον 
■z/oi’xci’./oc, άγοράσαντες αύτό παρά τοΰ ύπηρέτου έν 
αύτω Κυριακάτου, έν γνώσει ή έν άγνοία τής ύπηρετι- 
κής ιδιότητάς του, καί οπερ ξενοδοχείου έξ ήμισείας 
άνήκεν είς τόν Δ. Δημόπουλον. "Ηδη δ κ. Εύταξίας δεν 
ήδυνήθη νά βεβαίωση άν έλαβε χώραν έγκληματική 
πράξις, διότι, άν οι κατηγορούμενοι, άγοράζοντες, ύ- 
πέθετον τόν πωλοΰντα υπηρέτην Κυριακάτον, ώς πλη-

τόν άνθρωπον τοιοΰτον και ούχί άλλον.
Κακούργοι, ηλίθιοι, φθισικοί, κλέπται, βιασταί, διαρ-

ροοΰντες. ύτοχονδριακοί, παράφρονες, πονηροί, αρπαγές, 
έλκυσμοί ξιφών, πιστολίσματα, τίμιοι, γενναίοι, δειλοί, 
χοιραδικοι. υστερικοί, εύφυεϊς, βλάκες, κωφοί, βωβοί, 
τυφικοί, έκφυλ'.ζόμενοι και μυρία άλλα κακά ή καλά έξ 
αύτών τών αιτίων προέρχονται. Κατανοείτε δθεν εύκό- 
λως ποιον προορισμόν έχει ή ’Ιατρική· εύγενή σκοπόν 
εχει νά βελτιώση τόν άνθρωπον ΰπό σωματικήν καί η
θικήν έποψιν. Δύναται κάλλιον παντός άλλου νά γνω- 
αατεύση τεεί τοΰ τρόπου καθ’ ον πρέπει νά γίνωνται 
αί κατοικία·., ή ανατροφή, τά ένδύματα, ή τροφή κτλ. 
δύναται νά άποφανθή περί τών υγιεινών συνθηκών τών 
έπαφγελμάτων, περί τοΰ πολιτεύματος, τών νόμων' νά 
κρινγ. περί τής ιστορίας τής παρελθούσης γενεάς τών άν
θρώπων, (ώς πραγματεύεται περί τούτου είς νέος κλά
δος τής 'Ιατρικής : ή Παθολογία έν ση ’Ιστορία? καί 
έν γένει περί όλων τών ένδιαφερόντων τόν άνθρωπον. 
Διότι ποιος άλλος άπό τόν ’Ιατρόν ή τον ’Ανθρωπολόγον 
δύναται νά άποφανθή άρμοδιώτερον περί τής έπιδοά- 
σεως όλων τών ανωτέρω αίτιων έπί τής καλής ή κακής 
άναπτύξεως τοΰ σώμ,ατος,συμπεριλαμβανομένου έπομένως 
καί τοΰ εγκεφάλου, δηλαδή τοΰ ανθρώπου δρώντος έν τή 
κοινωνία ώς πολίτης, ώς οικογενειάρχης, ώς άρχων. ώς 
διδάσκαλος, ώς δικαστής κτλ. ;

("Em tai τό τίλο;)

ρεξούσιον ή διαχειριστήν τοΰ Δημοπούλου, τότε ούδέν 
τό έγκληματικόν.

Δεύτερος μάρτυς προσήλθεν ό παθών Δημόπουλος.
ΊΙ έν τή σκηνή είσοδος θεατρικωτάτη. Φυσιογνωμι- 

κάς κρίσεις δέν φέρω, ΐνα φαντασθής μόνος σου άνδρα, 
είσελαύνοντα είς τό ακροατήριο*, φέροντα έν ταΐς άγκά- 
λαις όχι βρέφος, άλλά ογκώδη παραμάνναν, δικογραφίαν 
ή δημοπουλογοαφίαν έκ τεφτερίων καί έγγράφων.

Τό τή)· γυχαΐχα καί ένταΰθα προέκυψεν
άλάνθαστον. ’

Έκ τοΰ συνδυασμού τών διαφόρων καί πολλών κατα
θέσεων, προέκυψεν ό’τι ό άποβιώσας κατηγορούμενος Δη- 
λαράς (ξενοδόχος τοΰ « Βοσπόρου >ι) μετά τοΰ Δημοπού
λου, προσήνεγκον τήν προστασίαν των εις τινα περιώ
νυμον Κύμησσαν, έξ 'Ιταλίας, διεκδικοΰσαν έν ’Αλεξάν
δρειά σπουδαίαν περιουσίαν. Καί δ μέν Δημόπουλος 
άνέλαβε τό νομικόν μέρος, ό δε Δηλαράς . . . τό ιατρι
κόν ή ανατομικόν. Καί έμάλωναν τις νά ύποσκελίση 
τόν άλλον. Καί κατά τινα μέν έκθεσιν, ό Δημόπουλος, 
ιδανικότερος, ήθελε νά ννμφενθή (sic) γράφε νοσγισθή 
τήν περιουσίαν, κατ’ άλλην δέ ό Δηλαράς, θετικότερος, 
έδήλωσεν ότι ή τήν χύμησσαν θά νυμφευθή, ή άλλην 
τινα (Δούκισσαν, κατά τόν συμπληρώσαντα Μπουφίδην).’ 
Άλλ’ έν τελεί ή Κόμησσα άπεδείχθη ττ.Ιέστμα τις, οί 
δέ τίτλοι τη; φαντασιώδεις πύργοι Ισπανικοί.

Έσκέφθην οτι ή κόμησσα αύτη διά νά γελάση τό* 
Δημόπουλον, θά ήτο τούλάχιστον Δημόπουλος είς τό τε
τράγωνον.

Εφυγε λοιπόν, καί άφήκε τρωγομένους τούς δύο άν- 
ταποκριτάς. Έκ τούτου ή έχθρα καί ή επιθυμία τοΰ 
Δηλαρά δπω; διοχέτευση τό περιεχόμενο* είς τήν γα
στέρα τοΰ «Λουκούλου» διά τοΰ «Βοσπόρου» του είς 
τήν ‘Εταιρίαν Σταμπουλόπουλος κλπ. ή κατά τόν Δη
μόπουλον είς Προξενικόν τινα Σκούφον ή Μάνον.

Μάρτυς τις τήν πράξιν ταύτην χαρακτηρίζει, ούχί 
ώ; εγκληματικήν, άλλά ηΜπιχ,Ματ.Ιΐχιι ένθα ό δει
νότατο; (μπεχλιβάνης) ΰπήρξεν δ Δημόπουλος.

Διότι έχαρακτηρίσθη παρά τίνος μάρτυρος ό μέν Δη
μόπουλος πανούργος καί μονομανή; περί τήν λιβελλο— 
γραφίαν. Ό Σταμπουλόπουλος δέ ευφυής καί τετραπέ
ρατος. Ό ΓΙράτσικας όχι κουτός, δ Σκούφος μττόσιχοι; κλπ.

— Μπύσιχος αχνΐ-γος, λέγει τις, Θά ήναι Ρ.υ.ίωμέτος-

— ΙΙλθον καί τινες μάρτυρες τής αφασίας. Έξ εκεί
νων δι' ούς άπορρώ διατί καλούνται. Νά μή γνωριζωσε 
εί.τοΓί. Τό δέ τ/.ΎΟΓί αύτό νά μήν δύνανται νά τό κα— 
ταθέσωσι.

— Βλάκες άνωθεν τοΰ μηδενικού.

Τέλος μετά τετραήμερον, τό στάδιον αύτό τής Δήμο— 
πουλογραφίας, έτελείωσε, οί κατηγορούμενοι άπηλογή— 
Οησαν, καί ή αποδεικτική διαδικασία τελειώνει.

Ήρξατο δέ ή συζήτησις, περί ής προσεχώς.

Kec.

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΕΥΘΥΜΕΙ.

Eastbourne.
(Ίδι ί?.,. 364.)

Ρωμαντικώτερον, χαριέστερο.ν, καί ήρεμώτεοον, είναι 
τό'θέαμα τών λουομένων γυναικών. Είσοδος ελεύθερα· 
άπόστασις άπό τής σκηνής έν καί μόνον μέτρον χωρίζον 
άπό τής ψηφιδωτή; παραλίας, έν ή κυλιονται αί Νηοηί 
δες τής Βρεταννίας, τήν κατωτέραν ζώνην · τοΰ περιπά
του. Ύπάρχουσι καί έδοαι πρός άναπαυτικωτέιαν θέαν 
μισθούμεναι άντί μιά; nerrac. Βεβαίως ή σκανδαλώδης 
αύτη έλευθεοία δεν δύναται ή νά έπιφέρη μεγίστην έ’κ- 
πληξιν, ιδίως εις τούς γνωρίζοντας τήν έκτακτον σεμνο
τυφίαν τοΰ αγγλικού χαρακτήρος. ΙΙόθεν προέρχεται ή 
τρομερά αύτη άντίθεσις; Πώς ήδη ή Άγγλίς, ή αύστηρά 
καί αγέρωχος αύτη γυνή, ή τρέμουσα έπί τή, εμφανίσει 
τοΰ βραχίονός της, ή συνομνύουσα κατά τής έλευθερίας 
τοΰ αύχένος της, ή καταδικάζουσα καί αύτούς τού; δα
κτύλους της ύπό τόν αιώνιον ζυγόν τών χειροκτίων, πώς 
ήδη άφίνει άμερίμνως νά μιγνύωνται οί άφροί τοΰ γαλα
κτώδους σώματός της μέ τούς άφρούς τών κυανών κυμά
των, ύπό τά βέβηλα βλέμματα τοσούτων προσώπων άνα- 
παυομένων έν τή άκτή ; Τούτο είναι έν έκ τών κοινω
νικών μυστηρίων τοΰ ’Αγγλικού Έθνους, ούτινο; ή λύ- 
σις καθίσταται τόσω μάλλον δυσχερής, καθόσον ενώπιον 
τοΰ ηδυπαθούς καί μαγευτικού έκείνου θεάματος, ή 
φιλοσοφία εκλείπει παρασύρουσα μεθ’ έαυτής, ού μόνον 
πάσαν πνευματικήν λειτουργίαν, άλλά καί πάσαν αί- 
-σθητικήν, άφίνουσα τό στάδιον είς μόνην τήν όρασιν. 
Πλήν δυστυχώς διά ταύτην τήν άθωωτέραν καί άβλα- 
βεστέραν τών αισθήσεων, αί Νηρηίοες τοΰ Eastbourne, 
δέν είναι δα καί πολύ γενναιόδωροι, καθόσον τά τρυ-

X»’ · · , .πτυχάς του, μέ όλους του; αγώνας ους ή ευστροφία και 
ζωηρότης των παραγουσι πρός άπελευθέρωσιν. ‘Ο Χιτών 
ούτος είναι λίαν περίεργος, συνίσταται δε έκ παχέος 
βαθυκυάνου ύφκσμχτος, όμοιου πρός τά χονδροειδή ε
κείνα κιλικία, άτινα δίκην costume de voyage φέρουσιν 
οί χωρικοί ιερείς έν Έλλάδι όταν έπί φορβάδος πλή
ρους όρνιθίων, ώών καί αιγών, θριαμβευτικώτζτα έλαύ- 
"νουσιν i!c, τήτ πύ.Ιιτ ώς δικαστικοί μάρτυρες ή συνηθέ- 
«τερον ώς κατηγορούμενοι. Έν τούτοι: ό αποτρόπαιος 
ούτος ζυγός άποτινάσσεται άπό στιγμή; είί στιγμήν, 
καί τότε δή τότε, έστιν ίδεΐν αύχένας μετά κόλπων 
καί βραχίονας μετά ώμων καί πόδζς μετά κνημών, 
κυλινδούμενα έν τοΐς άφρόεσσι κύμασι, και πζλαιοντα 
μετ’ αύτών, καί συγχεόμενα μετά τών κορυφών των, 
ένω μόνον τά ίδιάζοντζ σχήματα άποδε’.κνύουσιν ότι 
δέν πρόκειται περί άφρών, άλλά περί αντικειμένων υ.υ· 
ολογικής σπουδής.

• *
Πλήν ενώπιον τή; συγκεντρικής καί προκλητική; έ

κείνης θέας είναι θαυμασία ή απάθεια τοΰ Άγγλου. 
Παρετήοησα πολλάκις μετ' έκπλήξεως τού; θεράποντα; 
οίτινες έπί τών ίππων τών συρόντων τάς μηχανάς όδη- 
ΎΟϋσι ταύτα; πρό; τό ένδον τή; θαλάσσης. 'Ανέρχονται

συνήθως παρά τάς άτημελεις εκείνα; Άφροδίτας μετά 
ψυχρότητος άρμοζούσης ούχί είς έμψυχα όντα, ούχί είς 
ζώντα πλάσματα, άλλ’ είς αναίσθητα εκμαγεία μόνον. 
Τού; περιβάλλει ή μεθυστική έκείνη άτμοσφαίρα, ή πλή
ρης τοΰ αορίστου αρώματος τών πολυτίμων κ’ εξευγε
νισμένων έκείνων σαρκών. Αί χΐϊρές των καί τό πρόσω
πόν των δροσίζονται εύκρέστως ύπό τή; ύγράς κόνεως 
τών άφρών ούς μαλθακώς πλήττουσι τά έν αύτοϊς κυ- 
λινδούμενα ηδυπαθή μέλη. Τά ώτβέ των προσβάλλονται 
ύπό τής διεγερτικής άναπνοής τών Νηρηίδων έκείνων, 
αναπνοή; βραδείας, τρομώδους, παρατεταμένης, νωθρά:, 
χαλαρά;, άπηυδημένης, έκλειπούσης, άναπνοής σκανδα
λώδους προερχομένης έκ τών καταπονητικών έν τή, θα
λάσση κινήσεων, πλήν έχούσης δλα τά κκταβρωτικά 
στοιχεία τοΰ καμάτου τών ηδυπαθών καί λάγνων παν
νυχίδων ένίοτε έρχονται είς επαφήν μέ τά διεσπαρμένα 
κύματα περικαλλούς κόμης, ή μέ τάς ύγράς πτυχάς ά- 
νασυρομένου χιτώνος. Καί μ.έ όλου; τουτου; τούς φρι
καλέου; πειρασμούς, μέ όλην τήν προκλητικήν έκείνην 
θέαν, με όλους τούς μυστηριώδεις έζείνους ψιθύρους, 
με όλα τά μεθυστικά εκείνα αρώματα, με όλα; τάς η
λεκτρικά; έκείνας έπαφάς, μ’ όλα ταύτα τ’ ακαταμάχη
τα στοιχεία άτινα άποχαυνοΰσιν ήρωζς καί άνατρέπου- 

ίσιν έθνη, ό εύρωστος έκεΐνος Βρεταννός, ό πλήρης 
μυών, πρό; στιγμήν ρίπτει τό βλέμμα του είς τήν 
παρ' αύτόν ύγράν έζ.τασιν τήν πλήρη τόσω ήδέων καί 
σαγηνευτικών μυστηρίων· καί άφ' ού τάςη καταλλή
λως τόν κινητόν λουτοώνα έν τή θαλάσση, καταρρίπτει 
τήν κλίμακα, αποχωρίζει τον ίππον, καί διευθύνεται 
μετ' αύτού πρός τήν παραλίαν, αποστροφών πάντοτε 
μετά λίθινου αδιαφορίας τό βλέμμα του άπό τών περί 
αύτόν θελκτικών άντιζειμένων, καί τονθορυζων νωχε- 
λώς δημώδες τι άσμα. ‘Οπόσον αινιγματώδης, όπόσο* 
ύπερφυσική Οά φανή ή σκηνή αύτη εί; τόν άναγνώσαν- 
τκ τήν ^ουο}ϊΐτη»· '‘ΡωμαΙαν Πλήν είναι πραγματική. 
Καί έάν ό εύφλεκτος ‘Ρωμαίο; δούλος, αναλυθείς πρό 
τής θέα; τής γυμνής δεσποίνη; του, ήσθάνθη συντρι- 
βεΐσαν τήν καρδίαν του, κ’ έξέλιπεν ώ; μόνην αμοιβήν 
λαβών τόν οίκτρόν επιτάφιον <1/τ( ilov.lw:», ψυχρός 
ό Βρεταννός θεράπων άπκξιοΐ καί τό βλέμμα του ν’ α
πασχόληση υπέρ τών λουομένων πρό αυτού Δεσποινών, 
καί ύπό τήν επήρειαν τή; Οζλασσίας αύρας αισθανόμε
νος συντριβήν, ούχί είς τήν καρδίαν. άλλ’ είς τόν στό
μαχον, άρκεϊται είς τό νά κζταβρΟχθίση λίτραν τινα 
ψυχρού ‘Ρόστμπηφ, ής τήν ένταφίασιν συνοδεύει διά 
τοΰ Βακχικωτάτου επιτύμβιου, εύαρίθμων τινων πο— 
τηρίων 'Αγγλικού ζύθου.

(Έ.τιτχι συνί/ιια)
TimcsoH.
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Κ. ΖΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
ΣΥΝΕΙΙΛϋΡΩθΗΗΑΓΓΑΟΓΑΛΛΙΚΒ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΦΕΡΕΤΟπΟΪΛΟϊ ΚΑΙ ΜΗΜΟΠΟΒΟΪ
Εί; ούδέν έυ.ποροραπτικόν έσωρεύθη τόση ποικιλία τών ώραιοτέρων αγ

γλικών υφασμάτων, όσον si; τά συρμοφιλή τών κυρίων Φερετοπούλου και 
Σπηλιοπούλου. — Και μόνον νά τά βλέπετε είναι άπόλαυσις — Και μόνον 
νά τά έγγίζητε είναι ηδονή. — Ή εκλογή των μαρτυρεί τήν εΰγενεστέραν 
παλλαισθησίαν.—Ms τοιαΰτα ύφάσματα ένδύεσθε διά δύο χειμερινά; περιό 
δους.—Εί; τό κόψιμον καί τό όάψιμον είσήχθησαν αΐ τελειοτεραι μέθοδοι. 
Νήματα καί κομβία όλα έζ Ευρώπης— Ιδιαίτερο σαλόνι διά προβα/ς. Γζ- 
χύτης και ευσυνειδησία.—Πηγαίνετε διά νά ΐδήτε. -— Παραγγείλατε διά 
νά πβισθήτε.

ΦΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ καί ΣΠΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ.

* Λ
ίΐ συλλογή τών ασπρορούχων εί

ναι μοναδική εί; τό είδος των. Ά» 
οϊϊρόροΐίχα, δι’ άνδρας, διά γυναί
κας, διά παιδία. ’>·«ο*αμ.ίβων με
γάλη αφθονία. Έπίσης έκτακτο; ποι
κιλία y>,iari.7<2r, (’σω^ράπω/·, χα.Ι- 
τοώ)·^ jtartic.liior, καί γελέκων εγίκύ 
διά χειμώνα.

ί)<Χ>Ο είδη κοσμηματοποιίας 
(bijouterie) διά δέσποινας καί δεσποι
νίδας.

Εςχτακτοε φροντίδες προ; στολι
σμόν τής νεολαίας. Καί λοιπόν γρα
βάτας μπαστούνια, ομπρέλλαι, κομ.— 
βία, φακάλ, όσα ούτε ώνειρεύθητε.

ΑΛΛΑ

RA1 ΤΙ ίϊΡΑΙΑΣ ΣΙΓΑΡΟΟΙΙΚΑΙΣ

ΕΦΕΡΕ
ΤΟ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΩΝ

ΜΕΝΙΔ1ΑΤΟΥ
κατ’ εύθεΐαν έκ Βιέννη; ; Μ-αν άπό αυτά; τά; πίπα; κρατούσε σ’ τό χέει 
ή Άναδυομένη Άρροδίτη.

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΓ. ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Τί» πρώτον δεκχπβνΟήμερον τού Λίοβμ,βρέου έχδοΟήσκταε
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ ΤΩΝ «ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ»

• ΤΟΥ 1883.
ί ! ! οκτώ χ ι λ ι ά ο ε ς ! · !

ΑΝΤΙΤΙΜΩΝ ΕΞΗΝΤΛΗΘΗΣΑΝ ΜΕΧΡΙΣ ΕΝΟΣ ΠΕΡΥΣΙΝ. 
Ιίαραγγελίαι πρός καταχώρισιν ειδοποιήσεων καί λοιπών γίνονται δεκταί 

υ.ε/εις τής 31 Όκτωβοίου
ΙΙάσα αίτησι; δέον νά απευθύνεται πρός τήν 4ιεύθν>·ση· τών i\tuv Ίύεΰ>· 

οδός Σοφοκλεους άριθ. 2δ είς ΑΘΗΝΑΣ.

jfupioStxi, σάπωνες, αρώματα, 
πούδρα Ζακύνθου, πουδροθήκαι, χίλια 
άλλα είδη τής κομμωτικής.

Ρ εσεοέρ διά κυρίας, ι.-ακκοι τα
ξιδιού, ΥαΛάί/α, aovjvtiJic, τσατσά- 
/'«/< κλπ.

*

πρωτοφανείς διά τάς ’Α
θήνας, κρυστάλλιναι καί δερμάτιναε 
διά πούδραν, γάντια, μανδήλια κλπ.

Γ.
1 αντί® διά κυρίας καί κυρίους,όλα 

ζχ χρώματα καί ολαι αΐ τιιζαί.
ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΥΡΙΟΝ

μεγάλη συγκατάβασις είς τάς τιμάς, 
ένεκα τής νομισματικής μεταβολής

τό

ΕΜΠΟΡΙΚΟΊ Κ, ΖΙΙΣΗ
ΟΔΟΣ ΕΙΊΜΟΪ, ΛΙΊθ. 15.

οΕΑΓΈΙΡΟΣ δεδοκίμασμένος ζητεί· 
θέσιν έν οικία ή έν ξενοδοχείφ. Ιίλη- 
ροφορίαι εις τό έν τή Γ/.(ατιία Συν
τάγματος καφενεΐον τοϋ κ. Σπυρίδωνος. 
Ζαχαράτου.


