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ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ.

*Εγώ άν ήμουν βασ λεύς, αγαπητή μου Μούσα, 
εις τή βουλή τοΰ Ονους μου ιδού πώς θά ’μιλούσα:

’—Τούς βουλευτάς του έθνους μου τριγύρω μου κυττάζω 
με τόση εύχαρίστησι καί όρεξι μεγάλη, 
κχ’ έμπρός εις όλους φανερά μέ δύναμι φωνάζω, 
πώς θέλω νάμαι βασιλεύς μέ ήσυχο κεφάλι.
Έγώ ποτέ δεν αγαπώ φωναΐς καί τρικυμία, 
μ’ αρέσει ύπνος, καθισιό, χουζοΰρι κχ’ ησυχία.

—Φωνάζετε, μαλλώνετε, τραβάτε τά μαλλιά σας, 
μέ γρόθους καί με μκτσουκχαΐς τά μοϋτρά σας βαρεΐτε, 
άλλ’ όμως σάς παρακαλώ, για τά μαλλώματά σας 
καί τόν Μεγαλειότατο νά μήν άνησυχήτε.
’Αφίνετέμε ήσυχος νά κάθωμαι ’στό θρόνο,
κχ’ άν βγάλετε τό σβέρκο σας, έγώ νά καμαρώνω.

— 'Αρπάζετε καί κλέβετε ο,τι βρεθή εμπρός σας, 
-φωληαΐς άς γίνουν ποντικών τοΰ κράτους τά Ταμεία, 
■πουλήσετε τό έθνος σας, τό θρόνο, τό θεό σας,
«λλά έγώ, παρακαλώ, νά εχω ησυχία.
Νά μή μ’ ανακατεύετε ’στό ένα καί ’στό άλλο, 
καί.γγώσι ’στό κεφάλι σας δεν θά ’μπορώ νά βάλλω.

— Πρωθυπουργός τοΰ κράτους μου άς ήναι όποιος θέλει, 
■ύπογραφαϊς άμετρα,ταις, άν θέλετε, σάς δίνω,
αλλά νά ήμαι ήσυχος, μόνο γχ’ αυτό με μέλλει, 
καί τζλλα πχά εΐς τοΰ θεοΰ την πρόνοιαν τ’ άφίνω. 
Νομίζω χάρι, κύριοι, δεν σάς ζητώ μεγάλη, 
ολίγο ύπνο ήσυχο παρακαλώ καί πάλι.

—Μαλλώνετε μονάχοι σας, άλλ’ όχι καί μέ ξένους, 
καί μή ζητήτε πόλεμο ποτέ σας μέ γεινάτι, 
γιατί άλλοχώς μά τό θεό καί τήν τιμή τοΰ γένους, 
άφίνω καλοπέρασι καί Στέμμα καί Παλάτι.
Καί τότε, όποχος άπό σάς ή άλλος είμπορέσγ, 
άς άνεβή, άν αγαπά, εις τή 'δική μου θέσι.

—Ποτέ δέν έπεθύμησα στρατούς, κανόνια, στόλους, 
δέν θέλω γχά τόν πόλεμο τό ζεΰκί μου νά χάνω, 
επιθυμώ αί σχέσεις μου μ.έ ολαις καί μέ όλους 
νά ήναι φιλικώταται ώς οτου ν’ άποθάνω.
Παρά νά έχω πόλεμο καί μάτι νά μή κλείνω, 
άπάνω ’στό κρεββάτι μου καλλίτερα νά μείνω.

—Καθένας με τό γοϋστό του.... Σείς θέτε κατακτήσεις, 
πολέμους, δάφνας, τρόπαια καί φλογερό καμίνι, 
άλ.λά εμένα γχ’ άρματα δεν μ.’ έπλασε ή φύσις, 
καί ό θεός μου έγραψε νά ζήσω έν είρήντ).
—εις γχά τη δόξα είμπορεΐ νά έχετε μανία, 
άλλά έγώ γχά δόξα μου ζητώ τήν ησυχία.

—Καί τώρα μία συμβουλή εις όλους σας θά δώσω, 
ν’ άφήσετε ’στα χοντοί’ροΰ τό έθνος νά πηγαίνγι 
καί εις τό γλ.έντι έλθετε μαζί σας νά τό στρώσω, 
άν θέτε νά περάσουμε ζωή χαριτωμένη.
’Εκείνος είναι εύτυχής καί πάντα κερδισμένος, 
που μένει μ’ ό,τι τούτυχε κατευχαριστημένος.

Souris.
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Η ΕΝΑΡΞΙΣ
τεύομεν οτι καθυστεροΰσι κατά τήν ποικιλίαν τή; τοα- 

Λίτας.Ειχομεν κατά γράμμα κατακλυσμόν γυναικών. Ό Ζο— 
ή άτμοσφαιρα τής Βουλής έμύριζα

Ουδέποτε ή αίθουσα τής Βουβής είχε γραφικώτερον 
χαρακτήρα. ’Εκεί οπού μετ’ όλίγας ημέρας Οά συναφθώ- 
σιν όχι Βουλευτομαχίαι, άλλ’ άληθεϊς ταυρομαχία·.’ έκεϊ 
όπου ό λιχανος τοΰ υίοΰ τοΰ Κουμουνδούρου θά βαρυ- 
κρούσν) τον άντίχειρα τοΰ κ. Πετσάλη καί ό ροδοκόκκι
νος μύτος τοΰ κ. ' ’

j/ίΛ ιυυ r»· .-- . *
νταμούλη θά άντικρούσζ, τό κήρόπη 

έκεϊ όπου θ’ άν- 
θά μονομα- 

Κουμουνδοΰρο

νος μυτος του λ.---- f— κτον ρινίδιον τοΰ Γεωργίου Βούλγαρη' έκεϊ όπ 
ταλλαγώσιν ύβρεις αχθοφόρων Μανιατών καί θά 
χήσουν έκ του συστάδα,ν Τρικοΰπος καί Κουμουνδοΰρος, 
ούχί μέχ?1» πρώτου αίματος την φοράν ταύτην, τοΰλά- 
-/ιστόν κατά τό φαινόμενον, άλλά μέχοι θανάτου’ εκεί

Λ __ · , Λ | '-‘, , ,""■e"· -,.Μ evnf etc σωτήοας

Μήπως ήλθατε ως γυναίκες Γ------ - — .......
ληθώς γυναιζώδη πολιτικήν τή; κυβερνήσεως τοΰ Βασί
λειος ; άλλά δέν ήκουσα καμμιάς τά πα-ίαράχια νχ έκ— 
φράσουν τοιοΰτο φρόνημα. Τουναντίον, ό Βασιλεύς προε— 
πέμφθη έν μέσω βαθείας, ώς τό xappi μερικών δεσποι
νών, σιωπής. "Η μήπως ήθελήσατε διά τής πλημμύρας 
σας ν’ άποδείξητε οτι ή Βουλή τών Ελλήνων ύπεγυ- 
ναικώθη ; "Αν ήναι αληθείς μερικοί ήκιστα διπλωματι- 

Ικός θρίαμβοι τοΰ κ. "Ράδοβιτς, τότε σάς συγχαίρω διά 
4-ήν ευφυΐαν σας. ’Επί τέλους ή προχθεσινή επιδημία 
— .τΧλ, —, Χ,^Χ.^λόσεω:

δαιμόνων, τό όποιον περιβάλλουσιν, ώς εις εικόνας πολ- 
λάκις δύο άγγελοι έν στέμμα, έπί τοΰ προσώπου αυτής 
δύο ασύλληπτοι μορφασμοί. Καί ώς νά άπέδιδον οί οφθαλ
μοί έκεϊνοι ζαί αί ραφαηλείου βρέφους παρειαί της καί 
τό σύμπλεγμα επί τέλους τοΰ μειδιάματος μετά τών δύο 
χαριτωμένων ένθεν καί ένθεν μορφασμών,μεθυστικήν οσμήν
ή ρόφημα ναρκωτικόν, ή φαντασία μου στροβιλίζει πα- 

i.j —Λ ένκεοάλω αου. όστι: άονεται Βλέπων πέ

να παοαπεμ.φθή εις ειδικόν δικαστήριον έξοχον μέλος 
τοΰ κοινοβουλίου ώς συνεργός έγκληματικών συστάσεων, 
κηδεμονεΰσαν αΰτάς έκ τής δημοσίας θέσεώς του καί 
μετασχών έν μερίδι λέοντος τών αθεμίτων ωφελειών των. 
"Ο έν λόγω ισχυρός βουλευτής κατώρθωσε νά συμπήζη 
ϊσχυράν μερίδα ύπέρ έαυτοΰ' άλλ’ απαιτείται νά μετα- 
πεισθή εις ανεξάρτητος βουλευτής, έχων μεθ’ έαυτοΰ ίκα- 
νάς ψήοους, άρζετάς διά νά σταλή ό καταχραστής εις 
τόν Μεδρεσέ’ είναι έπί τοΰ βήματος γαλήνιος, άλλ’ 
αδιάλλακτος' έχει τό χαρτοφυλάκιόν του πλήρες δικα
στικών έγγραφων τόν ακούω έκτυλίσσοντα ξηρά ξηρά τά 
γεγονότα, τά όποια νομίζεις άποτελοΰσι μίαν άγχόνην, 
έφ’ ών προσκαλεΐ τον ένοχον νά κρεμασθή' έτελείωσε τό 
αποδεικτικόν μέρος τής άγορεύσεώς του' θερμαίνεται' τό 
•παράστημά του διπλασιάζεται' ή φωνή του λαμβάνει 
τόνον πανηγυρικόν ίερέως τή; ’Ίσιδος' είναι αμείλικτος’ 
κτυπά, καί έκαστον τοΰ λόγου του κτύπημα κατέρχεται 
βαρύ κατά τής κεφαλής τοΰ ένοχου' παράδοξος ρήτωρ ! 
ζητεί δΓ υπερφυσικής πράγματι ευγλωττίας νά συγ
κίνηση αυτόν τον ένοχον τόσον, νά λύσζ, ολον τό νευρι
κόν σύστημά του, ώστε νά τόν άναγκάσζ, νά όμολο- 
γήση τό έγκλημά του' ό ένοχος είναι λευκός έξ ωχρότη
τας' τό αίμα του έξ αίδοΰς νομίζεις οτι έπηξεν εΐς τάς 
φλέβας του' έάν δεν παραλύση ή γλώσσα τοΰ ρήτορο 
τό στρατήγημα θά έπιτύχη ή ό ένοχος θά μείνη λειπόθυ- 
μ.ος’ τή στιγμή εκείνη οί φίλοι του σπρώχνουσι τήν ώ· 
ραιοτέραν τοΰ κόμματος καί προσέρχεται άφελώς, ακρι
βώς έναντι τοΰ βήματος" οί οφθαλμοί του, οφθαλμοί 
σκοτεινοί, φωτίζοντες όλον τό πρόσωπον, οφθαλμοί έγ- 
κλείοντες κόλασιν όμοΰ καί παράδεισον, συλλεγουσιν 
όλον το μειδίαμα άπό τών χειλέων καί ζητοΰν νά 
σαγηνεύσουν τήν γλώσσαν τοΰ ρήτορος' ό ρήτωρ αντέ
χει’ αίφνης άπό τοΰ επιστήθιου άφαιροΰνται δύο 
τρία κομβία, τοποθετείται λευκόν μυροβόλον μανδύλιον, 
τοΰ οποίου ή άκρα προτείνεται έξω ώς λόγχη έρωτικη, 
ύπό δέ τάς κομβότρυπας δ^αφαίνεται τό λοιπόν του σώ
μα λευκόν ώς αίσθημα βρέφους καί αγνοείς τί είναι εκείνο 
τό λευκάζον, άν εχη ζωήν, άν είναι άψυχον, άν είναι 
ύφασμα’ οί οφθαλμοί τοΰ ρήτορος πίπτουν έκεϊ καί μία 
περίοδος τοΰ λόγου του—ή φλογερωτέρα πασών—διακό
πτεται' τρομάζω καί έξυπνώ έκ τής ρέμβης μου. Τίποτε 
ες όλων αυτών ! ούτε συνεδρίασις, ούτε ειδικόν δικαστή— 
ιιον, αλλ ό Φωκίδος ψάλλων τόν αγιασμόν. Μόνον οί 
δύο οφθαλμοί είναι εΐς τόν τόπον των, καί ή εΐκών τοΰ

"Ο γέρω Καλλιφορνάς διεξήγαγε ρωμαντικώτατα τήν 
ποεσβυτικήν του προεδρείαν. Είναι καί πάλιν ό πρωτο
πρεσβύτερος μεταζύ τόσων πρεσβυτέρων μέ καλυμμαύ- 
χιον. Σημεϊον καιροΰ. Δέν προεδρεύει μόνον Βουλευτής 
άντιπολιτευόμενος, άλλά καί ή φέσα τοΰ κ. Καλλιφρονά 
κύπτουσα μίαν στιγμήν ύπό τό βάρος τής μιάς οκάς 
φούντας λαμβάνει σχήμα φρυγίου πίλου. ΊΙ έπανάστα- 
σις, ή ερυθρά μάλιστα έπανάστασις, προεδρεύει τής κε
φαλής τοΰ προέδρου. "Αμαρτωλοί ,ποΰ φύγετε; "Όχι πλέον 
οί Κουμουνδοΰροι, άλλά οί Κουμουνδοΰροι τών Κουμουν- 
δούρων. Καί άλλο ακόμα σημεϊον : Λησμονεϊται ό ερυ
θρόλευκος γέρων—άποτελών δΓ όλης τής ένδυμασίας του 
είδος σημαίας τής άντιπολιτεύσεως, έουθράς,έάν δέν λά- 
βη τήν έξουσίαν, καί λευκής ώς ημέρου περιστεράς, έάν 
τήν λάβη—καί νομίζων τόν Βασιλικόν θρόνον τήν τα
κτικήν καί σήμερον έδραν του, σηκόνει τήν φουστανέλλαν 
του ϊνα καθήση, όταν δύο χεϊρες κεντρόφυγες λαβοΰσαι 
αυτόν τής λευκής του τόν έπαναφέρουν εΐς τήν έπί τοΰ 
βήμ.ατος θέσιν. ’Εάν έλάμβανε τήν θέσιν τοΰ θρόνου 
καί ή Βουλή τόν ήνείχετο, ή δημοκρατία άμέσως έκη- 
ρύσσετο, καί έγώ, Κυρίαι καί Κύριοι, ήμην άν τώρα,άντί 
δημοσιογράφου, μέλος τής προσωρινής κυβερνήσεως.

Έν οικογενειακή κουβέντα λύεται τό περί γραμματέων 
ζήτημα. "Ο κ. Ζυγομαλάς καί ό κ. Γεωργαντάς δέν ξεύ- 
βω ποιους λόγους είχον νά φανώσιν ώς κάλυκες νεότητος· 
κατέλαβον έπομένως τάς θέσεις μέ άπόφασιν ή αύτάς ή 
έπ’ αυτών έστρεψα τό μου προς το γυναικείου
ημικύκλιον καί εξήγησα τήν ηρωικήν άπόφασίν των. Ό 
Μισϋρλής μας, ό Νϊκός μας, ό παχουλός μας, ό άδιαμ.- 
φισβητήτως νεώτερος, ύπεχώρησε κατ’ άρχάς εΐς τούς 
δοξομανεϊς . . . έως οτου ό δίκαιος πρόεδρος τόν έπανέ- 
φερεν εΐς τήν θέσιν του, μετ’ αυτοΰ δέ καί τον κ. Πα- 

Αν είναι δυνατόν αυτή ή εΐκών νά επαναλαμβάνεται πζσταθόπουλον καί μετ’ αύτοΰ άζόμα καί τόν κύριον

καθ’ έκάστην εναρξιν νέας Βουλής, 'fv.'tv* ολα μου τά 
δημοκρατικά φρονήματα, γίνομαι βασιλικότατος καί ζη
τώ διάλυσιν Βουλής καθ’ έκάστην διμηνίαν.

Παρ’ έμοί εις άστεϊος σκέπτεται φαίνεται καί αυτός

’Αναφαίνεται ή Βασίλισσα εΐς τά έπί τούτω ηύτρεπι- 
σμένον θεωρεϊόν της, χαριέστατα, δεν λαμβάνει θέσιν έπί 
τοΰ έν μέσω χρυσοΰ θρόνου, άλλά παρ’ αΰτώ, επισκοπεί 
διά τής διόπτρας της τό προ αυτής θέαμα καί έπειτα 
συνομιλεί μετά τοΰ κ. Λύδερς καί τής Κυρίας τής Τι
μής, άλλά .... πρώτην φοράν δέν είναι ή λευκή ξανθή 
καλλονή τών παρατάξεων καί τών χορών,πρό τής οποίας 
έκλείπουσι πάσαι αί άλλαι' σήμερον απέχει άπό τής καλ
λονής, οσον ή αίθουσα τοΰ βουλευτηοίου άπό τής αι
θούσης τών άνακτόρων.

Οί όοθαλμοί μου κυριεύοντες τόν κάτωθέν μου μελα- 
νείμονα δαίμονα—διότι όμιλοΰσιν οί οφθαλμ.οί μου—κρυ- 
φολέγουν:

— "II Βασίλισσα είναι κάτω, δέν είναι έπάνω.
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Μάνδαλον, τόν όποιον σάς συνιστώ ώς χαριέστατον νέον, 
πρόθυμον εις όλα, φιλιώτατα διακείμενον μετά του κ. 
Τρικούπη, δυνάμενον νά σημειώνη, πρακτικά, νά σάς 
προσφέρνι καπνόν, καοέν, ακόμα καί νά άγορεύη εναντίον 
τοΰ κ. Σιβιτανίδου, ^ιότι έδηλώθη τρικουπικός.

Οί δύο Τούρκοι βουλευταί -λ,σαν τό άντικείμενον τής 
κοινής περιεργείας. Ό είς σαρικοφόρος· ό άλλος μέ τό 
φέσι του" άμφότεοοι ευτραφείς, καλοκαμωμένοι, καθα
ροί τήν αναβολήν, ΐ,μεροι τήν φυσιογνωμίαν, μ’ ένα λό
γον άφεττάθρωχοι. Καθά ήκούσαμεν άπό άλλους έκ 
Θεσσαλίας συναδέλφους των, είναι πλουσιότατοι κτημα- 
τίαι, νοημονέστατοι, όμιλοϋσι κάλλιστα τήν ελληνικήν, 
είς την πολιτικήν κουβένταν επιφυλακτικότατοι, έπε- 
σκέφθησαν καί τούς δύο αρχηγούς τών κομμάτων, μόνον 
είς τόν άρχηγόν τοΰ τρίτου Κόμματος δέν μετέβησαν, 
ΐνα μη παρερμηνευθή τό διάβημά των εϊπον μόνον ότι 
σκοπός αύτών είναι νά προστατεύσωσι τά συμφέροντα 
τών ομοθρήσκων εκλογέων των. Τούς μή ομοθρήσκους 
'άναλαμ-βάνει νά τούς προστατεύση ό κ. Ίσχόμαχος, 
οστις καί έλαβε θέσιν, αύτός καί τό ύπογένειόν του, έν 

’μ.έσω τών δύο, άποτελών άρειμανίαν έξαίρεσιν υ,εταξύ 
δύο ήμερωτάτων κανόνων. Ό μέ τό σαρίκιον,—καί έδώ 
μοΰ έρχεται ή απορία πώς άφοΰ είναι κληρικός έξελέγη 
Βουλευτής, ένώ τό σύνταγμά μας έμποδίζει την εκλο
γήν παπάδων—έχει τό βλέμμα πονηρότατον ένώ ό 
άλλος είναι όντως καλοκάγαθος, άληθής Τούρκος τής 
σχολ.ης τοΰ ’Επικούρου, τοΰ πιλαφιού καί τών Ούρη.

Ίδών τις αύτούς τόσον σεμνούς, τόσον άξιοπρεπεϊς, 
καί παρατηρήσας γύρω του λέγει :

— Αύτοί τούλάχιστον είναι βέβαιον ότι δέν θά κλέ
βουν.

Βλέπω τόν κ. Αεβίδην προστριβόμενον είς τήν ρεδι 
γκόταν τοΰ άρχηγοΰ τής άντιπολιτεύσεως· ό πτωχός
τόσην εχει δοςομεθην, ώστε πιστεύει άκομα οτι είναι έκείνη έξήρχετο οχι τό πρωί, άλλά μεσονυκτίοις ποθ’ώ—
ημέρα τών εκλογών, καί έκλ.αμβάνει τήν ρεδιγκόταν τοΰ 
κ. Τρικούπη ώς τοιχοκόλλησιν, έφ’ ής άναγινώσκουν οί 
εκλογείς οτι είναι άντιπολιτευόμενος.Βλέπω τόν κ. Τσι- 
βανόπουλον
όδεμ.πόρου: αμερικάνικο πανί, φαρδύ καλά πανί· βλέπω 
τόν κ. Καραπάνον καί όπισθοδρομών τρία βήματα όπίσω, 
έοωτώ άνθρωπος εϊνε ή σκιά- όσοι δέν τόν γνωρίζετε, 
ιδέτε τήν έπί τοΰ έξωφύλ.λου τοΰ Καζαμίου εικόνα τοΰ 
Χάρωνος καί έχετε τόν Καραπάνον όχι, δέν είναι ούτε 
άνθρωπος, ούτε Χάρων είναι μία γραμ.μή ιπποσιδηροδρό- 
μου, καταδικασθείς είς τήν μ,εταμόρφωσιν αύτήν ύπό 
τών δακρύων τόσων θυμάτων τής έν Κωνσταντινουπόλει 
εταιρίας τοΰ τότε iytriii καί τώρα άντιποοσώπου τοΰ 
"Εθνους! Ω! σαρίκιον! πόσον τιμιώτερον κάθησαι έπί τής 
κεφαλής τοΰ Σερέφ έφένοη! Βλέπω τόν Παπασταθόπουλον 
καί ένθυμοΰμαι τήν έν τώ Mi) Χ-άνβσαε συνεδρίασιν 
ΰπό όθωμανοΰ Προέδρου καί τήν σκηνήν τοΰ τσιμπουκιού. 
Βλέπω τόν Βαλέτταν ότι άστράπτει καί παρ’ αύτώ τον 
Ψύλίλαν, οστις διόλου δέν άστράπτει’ βλέπω τόν Σιβι- 
τανίδην παραφουσκωμένον κκί άναγνωρίζω ότι ό άνθρω
πος αύτός έχει εθνικήν . . . κοιλίαν βλέπω τόν Δελη- 
γιάννην καθήμενον άκριβώς έκεΐ όπου έτελέίόναν αί γυ
ναίκες καί λέγω οτι θά είναι τό μεταξύ τοΰ ενός καί τοΰ

ραις έκ τής χοροαιθούσης τής άγγλικής πρεσβείας όπου 
τόσην άνέπτυξε ραδινότητα, εύθυμ.ίαν καί μέθυ, είς τε— 
τραχόρους, είς βαλς, είς έγκύκλους Έχαιρέτισε δεξιά, 
αριστερά, έπάνώ, κάτω, καί λαβών παρά τοΰ πρωθυ— 
τουργοΰ του τό χαρτίον έρρηξε τήν πάντοτε είς τά ώτα 
μου τραγικοκωμικώς ήχοΰσαν διά τό άσυνείθιστον τής 
προφοράς προσφώνησιν : Κύριοι Βουλευταί, τό όποιον 
μόνον μέ νότας βαγνερικής ορχήστρας ήδύνατο νά έκ— 
φρασθη. Καί ήκολούθησεν άπαγγελία τοΰ κουμουνδου- 
ρικοΰ έργου, καί διέφευγον τήν απαγγελίαν μερικαί άκτΐ- 
νες Λεκατσά, ώς τό έντυπης γζγοτΑς καί κάτι άλλα.

Θόρυβος μέγας τών άνωτέρων θεωρείων συνόδευε τήν 
άνάγνωσιν τοΰ Βασιλικού Λόγου. Τρις ό Βασιλεύς άνέ- 
νηψε πρός τά θορυβοΰντα θεωρεία ΐνα τοΐς έπιβάλη σι
γήν διά νεύματος, άλλ’ ό θόρυβος τούναντίον έπετείνετο. 
Μανθάνομεν οτι άστεϊοί τινες ϊνα διαψεύσωσι τόν φίλον 
Καμπούρογλουν γράφοντα τό πρωί προφητικώτατα έν τώ 

αυτω τον φόλλω του : «Σιγή. Μόνος άκούεται ό βασιλεύς άπαγ- 
γέλλων τόν βασιλικόν λόγον, έν μεγίστη προσοχή πάν
των άκροωμένων» έκαμνον ολον αύτόν τόν θόρυβον, Ή 
σιγή καί ή προσοχή έπανήλθον, όταν ό βασιλεύς άνεχώ— 
ρει ! Τί σιγή, άντί τών είθισμένων χειροκροτημάτων! 

&ί Φαντασθήτε νά πυροβολήτε μέ οπλον Γκρά καί νά μ.ή»
άλλου φύλου οριον καί άμέσως ένθυμοΰμαι καί τόν περί]κ?ότον, νά πίπτητε άπό ύψηλοΰ* ίστοΰ είς τή»

ορίων άγώνά του έν τώ Συνεδρίω τοΰ Βερολίνου. Βλέπω 
τόν Ζυγομαλάν είς τήν σκηνήν τοΰ αγιασμού λα.βόντα 
θέσιν έμπροσθεν τοΰ Αγίου Φωκίδας ώσεί έμελλε νά 
χειροτονηθώ διάκονος. Βλέπω τόν μικρόν μας Γώγο (τόν 
Βούλγαρην) όπισθεν τοΰ 'Αγίου Φωκίδος, σταυροκοπού— 
μενον άεννάως διά νά δεΐςγ] τήν ύπεροχήν του είς 
σταύρωμα. Βλέπω τόν κ. 'Ράδοβιτς έν τώ θεωρείφ τών 
διπλωματών καί άνακαλύπτω πρός μέγα μ.ου σκάνδαλον 
οτι άπό προφΐΛ ομοιάζει τόν κ. Πόγγην άνιχνεύω τό 
θεωρεϊον αύτό καλλίτερα καί τό ευρίσκω άπαράλλακτον 
μουσεΐον φυσικής Ιστορίας· ό "Αγγλος Γραμματιδεύς διά 
το ύψος του είναι καμηλοπάρδαλις. Βλέπω τόν Φιλά— 
ιετόν μας μέ μειδιώντας οφθαλμούς, παρειάς, χείλη,τόν 
μόνον δημοκρατικόν μας έκεΐ μέσα καί λέγω νά ήτο τού
λάχιστον λέων, νά έλεγεν ή Δημοκρατία·- έναν, άλλά λέ
οντα" είς μίαν γωνίαν άνακαλύπτω τόν αληθή λέοντα

ήν μορφήν καί τήν ψυχήν Χοϊδάν, .άλλά μή Βου
λευτήν. Κουράζονται οί όφθαλμ,οί μου καί δέν βλέπω 
πλέον τίποτε.

— Κύριοι Βουλευταί ό Βασιλεύς έρχεται !
Ούδέποτε ή φωνή τοΰ Μάνθου έξήλθε διαυγεστέρα, 

μάλλον κρυσταλλόηχος! Καί'πώς οχι; Θά ποοείλειοε τόν 
ρυγγά του, άφ’ ής ό Βασιλεύς υπέγραψε τό Διάταγμα 

τής Διαλύσεως τής Βουλής. Εκτοτε, τό όνειοον τών 
ημερών καί τών νυκτών του θά ήτο ή προσφώνησις αύτή. 
Ποσάκις θά τήν είπε καθ’ ύπνον, τόσον βροντωδώς, ώστε
’ί' εζυπνησεν

Καί πραγματικώς εισέρχεται ό Βασιλεύς. Ούδέποτε 
τόν είδα χαριέστερον ώς ό εραστής οστις εισέρχεται είς 
τήν αίθουσαν, όπου έχει πεποίθησιν οτι θά συναντήση 
τήν ίδικήν του, περιβάλλεται άνέκφραστον φίλτρον καί 
μειδίαμα, ούτω καί ό Βασιλεύς ώς νά προησθάνετο οτι 
κά'τι θά συναντήση είς τήν ψυχράν δι’ αύτόν όμήγυριν 
τών παλαιών κκί τών νέων άδελφών ήστραπτεν έκ καλ
λονής καί ίλαρότητος- ένόμιζες ότι τή στιγμή άκριβώς

Χαίρομεν μαθόντες τάς μετά τών ξένων φιλικά; σχέ
σεις Σου.

Τά οικονομικά τής χώρας θά οίκονομηθοΰν καί αύτά, 
καί έχομεν δέ όι’ έλπίδος, οτι ή ισορροπία τοΰ προϋπο
λογισμού θά έπέλθη διά νέων δανείων.

"Ασμενος ήκουσεν ή βουλή οτι μελετάται ύπό τής κυ
βερνήσεώς Σου νέα έπιστρατεία καί νέα ναυτική σύντα
ξις τής χώρας, οί δ’ αντιπρόσωποι θέλουσι χορηγήσει τήν 
συνδρομήν αύτών προθύμως διά τάς μελετωμένας νέας 
φασαρίας.

’Επίσης ή Βουλή θέλει παρέξει τήν συνδρομήν της 
καί έπί τών άλλων ούσιωδών μέτρων, τών στενώς συν— 
δεομένων μετά τών συμφερόντων τής κυβερνήσεώς του, 
καί πρωτίστως είς τά περί προσόντων τών πολιτικών 
ύπαλλήλων, όπως μή άβελτέρως συλλαμβάνωνται, όταν 
κλέπτωσι τόν δημόσιον πλούτον.

Δεόμεθα τώ 'Γψίστω νά Σας φωτίζη είς τό καλόν καί 
μάς φέρη όλους είς θεογνωσίαν.

("Επεται ή άπάντησις τής άντιπολιτεύσεως).
Παλιάνθρωπο:.

ϋίΪΜίΛΐ καί ή πτώσις αύτή ούδένα παφλασμόν νά προ- 
μέμπη, νά σχίζουν οί τροχοί τοΰ άτμοπλοίου την θά
λασσαν καί ή θάλασσα κανένα στεναγμόν νά μήν άφίνη,, 
νά παίζητε έπί τέλους κλειδοκύμβαλου καί νά μήν ά- 
κούετε ούδέ νόταν. Τοιαύτην φαντάζομαι έντύπωσιν ένε- 
ποίησεν είς τόν Βασιλέα ή σιγή τοΰ άκροατηρίου μετά 
τήν άνάγνωσιν τοΰ λόγου του

"Ισως διά τοΰτο δίδων ό Βασιλεύς τόν λόγον είς τόν 
κ. Κουμουνδοΰρον, μειδιών τώ είπε :

— Κύτταξε νά μήν τόν χάσης !
Ώς νά τώ έλεγε :
— Νά τον χαίρεσαι τόν λόγον σου !
Άλλ’ ίσως κκί διά τοΰτο άκριβώς ό κ. Ράλλης φω

νήν έζέπεμψεν άνδρικήν, μετά τό τέλος τοΰ λόγου :
— "Αμ. γιά τόν Βελένόζα τίποτα ;
Καί ή Στοά ήρώτα τό πρωί :
— "Αμ γ’ά τή Διάλυσι τής Βουλής τίποτε ;
Καί ήμεΐς έρωτώμεν τώρα :
— Άμ γΐά μάς ποΰ θέλομεν δημοκρατίαν καί δέν θέ- 

λομεν βασιλεία, τίποτε ;
Καί μέ τά ώραϊα αύτά τίποτε, αγαπητοί μου άνα- 

Ύνώσται, σάς παρουσιάζω τήν κομψήν υπογραφήν μου.
Καλιβάν.

ΑΠΑΝΤΗΣ1Σ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΛΟΓΟΝ

Δι’ ύ.6(>β.ς δαπάνης κατωρθώσαμεν νά λάβωμεν τάς είς 
πόν βασιλικόν λόγον άπαντήσεις τής τε συμπολιτεύσεως 
καί άντιπολιτεύσεως, αΐτινες έπί λέζιν έχουσιν ώς έζής :

Απάντησες συμ.πολετκόσβως.
ΜΐγαΛαότατε !

Μετά μεγίστης χαράς οί άντιπρόσωποι τοΰ έθνους εί
δον έν μέσω αύτών τόν βασιλέα των, χαίρουσι δ’ ιδίως, 
οτι, ώς έκ τοΰ κατά τήν απουσίαν αύτών συντελεσθέντος 
κολοσσαίου έθνικοΰ γεγονότος, Σέ περιεστοίχισαν καί οί 
αντιπρόσωποι τών νέων ’Επαρχιών, αΐτινες, έλευθερω- 
θεϊσαι, έκόλλησαν μ,ετά τής μητρός Ελλάδος ώς θυγα
τέρες.

Τούς λόγους τοΰ Εύρωπαϊκοΰ συμφέροντος, περί ών ού
δείς λόγος πρέπει νά γίνη έν τή, βουλή, καί οΐτινες ύπη- 
_γόρευσαν είς τάς Μεγάλας Δυνάμεις νά τροποποιήσωσι 
τά έν Βερολίνω άποφασισθέντα, τούς γινώσκομεν όσον 
ούδ’ Ήμεΐς, Μεγαλειότατε.

Κάλλιστα έπραξε ή κυβέρνησες Σου δεχθεΐσα τήν άπό- 
φασιν τών Δυνάμεων, καθόσον ή κυβέρνησές Σου, έχουσα 
,ύπ’ όψιν τήν Οέλησιν τής αύλ.ής, άπεδέξατο τήν νέαν 
ταύτην άπόφασιν.

Ή Ελλάς πράγματι εύγνωμονεΐ είς τάς Δυνάμεις διά 
τήν άναίμακτον κατάληψιν καί διότι γνωριζουσαι τάς 
δυνάμεις μας, δέν περιόρισαν έτι μάλλον τάς παραχω- 
ρηθείσας χώρας.

Τάς ύφισταμένας έτι δυσχερείας ή κυβέρνησές Σου, 
τή συμπράξει τής Βουλής, θά τάς διορθώση, ώς ΐόιώξΐ- 
βωσε καί τό ολον μεθοριακόν ζήτημα.

Τά γινόμενα ΰπό τής κυβερνήσεώς Σου μετά τήν κα
τάληψιν τών νέων έπαρχιών εΐνε καλώς γινόμενα, δί
καιος ό’ έπί τούτω πρέπει ν’ άπονεμηθή έπαινος είς τήν 
υνιον ύπομονήν τοΰ ελληνικού στοατοΰ.

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

Άπό προχές τό πρωί έβόουν τά όργανα τοΰ κ. Τρικού— 
πη : Έΰη.ΙώΟησαΥ τόσοι Βουλευταί. Μάς αρέσει πολύ ή 
λέξις διά τούς ανθρώπους τών προσωπικών κομμάτων.Έν 
Έλλάδι δηλόνονται μόνον οί άροτήρες καί οί Βουλευταί.

Μέ μόνην τήν διαφοράν οτι οί βόες οΐτινες iy.lovrrai 
πληρόνουν, ένώ οί ^ηΛούμεΓοι. βουλευταί πληρόνονται.

Ό κ. Μάνδαλος έδηλώθη καί αύτός.
Μαθών τοΰτο είς έκ τών έν τώ σαλονίω τοΰ κ. Τρι- 

κούπη :
— Τότε, εΐπεν, mettez-le ;ΐ la porte!

'Ο κ. Σωτήριος ΙΙετιμεζάς όρεγόμενος ύπουργεΐον έκά- 
θισεν άκειβώς έν μέσω τών δύο πτερύγων, μεταξύ Τρι- 
κούπη καί Κουμουνδούρου, ώς νά έλεγεν άνοίγων καί 
πρός τούς δύο τάς άγνάς του χεΐρας, ώς άλλος Φαλσα— 
καπή:

— Date mi miiiisterio !

Ό κ. <">ωμ.ας ΙΙααχίδης, δημοσιογράφος, Σχο- 
λάρχης, περιηγητής, ανταποκριτής, καθηγητής τής γαλ
λικής, ρήτωρ, άντιπρόσωπος, πληρεξούσιος κτλ. κτλ. 
είναι ή ένσάρκωσις τοΰ ένθουσιασμοΰ. Είπατε του οτε 
είς τήν κορυφήν τοΰ Λυκαβητοΰ εις μύρμηξ προσπαθεί 
νά άνασηκώση έν λιθάριον διά νά λάβη έλευθερίαν αινή- 
σεως, άλλως κινδυνεύει ν’ άποθάνη έζ άσιτίας. Δέν θά 
τρέξη ό ίδιος νά άναβη τόν Λυκαβητόν, νά σηκώση τά 
λιθάριον καί νά σώση τόν μύρμηγκα, άλλα Οά γράψη εις 
τάς εφημερίδας τό συμβάν, θά έκδώση ιδιαίτερον περί 
τούτου φυλλάδιον, θά έκφωνήση ένα λόγον είς τούς πρό— 
ποδας τοΰ Λυκαβητοΰ καί δι όλων αυτών θα ζητήση 
νά ένθουσιάση κανένα μουρλόν δστις νά αναλαβη την 
σωτηρίαν τοΰ μύρμηγκας. Έκ τοΰ ονυχος αύτοΰ κατα
λάβατε τόν κ. Πασχίδην.

II τήβεννος τήν οποίαν περιβάλλεται τώρα δεν είναι 
ούτε δημοσιογράφου, ούτε Γαλλοδιδασκάλου, αλλα κα—



α ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Φώς βλέπομεν είς τήν γαλλικήν έπισκεπτήριον χάρταν 
του, Λ.Ιηριί,ουσίου τών Ίωαννϊνων. Μή νομίσητε οτι 
ζητεί νά προσαρτήση τά ’Ιωάννινα είς την Ελλάδα' ό 
χ. Πασχίδης, μολονότι ενθουσιασμός, είναι πολύ πρα
κτικός' καί πράγμα όπερ δεν κατόρθωσε ούτε ό Κου- 
μουνδοϋρος, ούτε ό Σίγμα Ξένος δέν έπιχειρεΐ αύτός' ο,τι 
ζητεί είναι νά άπαλλάξη μερικούς Ήπειρώτας φυλακισμέ
νους έν Κωνσταντινουπόλει διά λόγους πολιτικούς. Πρός 
τοϋτο πεοιήλθεν ολας τάς ποεσβείας τοΰ ΓΙέοα.ν καί ει- 
χεται τώρα καί έδώ, ό,τι δεν κατόρθωσε παρά τοΰ κ. 
Σαΐτ πασσά νά τό κατορθώσν) παοά τοϋ κ. Κουμουν
δούρου πασά.

"Επρεπε πρός τόν σκοπόν τούτον νά γράψωσιν όλαι αί 
εφημερίδες,καί ήμεϊς δέν θά εΐμεθα έκεϊνοι οΐτινες θά ήρ- 
νούντο εις τόν κ. Πασχίδην τάς όλίγας αΰτάς γραμμάς.

ΤΟ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ.

Eliristmae Eve.

(ϊυνέχ. zi. άριβ. 213)

Διηυθυνόμεθα βραδέως καί πομπωδώς, ώς ελληνική 
■λιτανεία, πρός τό έστιατόριον όπερ ώρίσθη ώς πεδίον 
δημιουργίας τοϋ Pudding. Έκαστος ένησχολεΐτο κατά 
τήν πορείαν πάλλων τό πολύτιμον άντικίμενον όπερ 
κατεϊχεν, έκτός της .-rowdiryzac, οστις έσφενδόνιζε πρός 
τ’ άνω κ* έδέχετο έπιδεξιώτατα είς τήν εύρεΐαν παλάμην 
του τό κύππελόν του, καί τοϋ Λοχαγού, όστις ήρκεΐτο 
πάλλων τήν κεφαλήν του, καί μετ’ αύτής καί τό αυτο
σχέδιον κράνος του.

Έγώ είχον έκτυλίξει τόν χονδροειδή χάρτην, οστις 
περιέκλειε τήν σταφίδα, καί μέ ύφος έμβριθοϋς έμπειρο- 
•γνώμονος έβυθιζόμην καθ’ οδόν είς βαθείας σταφιδολο- 
γικάς μελετάς.

— Βοστίτζα, έψιθύριζον. Βεβαίως ήμικιβώτια' ολί
γον μαλακόν τό πράγμα, άλλά δέν πειράζει' ή κατανά
λωσες θά έπέλθνι ταχέως.

— Τί μουρμουρίζεις σύ αύτού ; μ’ έρωτά ή παροδεύ- 
συσα Δεσποινίς.

— Τίποτε' μία μικρά έκτίμησις, άπεκρίθην.
Καί προσέθεσα ταπεινότερον, σκώπτων έμαυτόν :
— Σχολαστικότης σχολαστικοτήτων, τά πάντα σχο

λαστικότης.

Είσερρεύσαμεν έν τώ εστιατορίω, καί έκεϊ έν μέσω με
γίστου θορύβου, έκαστος έρριψεν πάν ο,τι κατείχε έπί 
τής εύρείας τραπέζης. Ή λεκάνη άπεχαιρέτισε τήν άρει— 
μάνιον κεφαλήν τού λοχαγού, καί έτέθη είς τό μέσον 
περιστοιχιζομένη άπό τά λοιπά άντικείμενα. Άπαντες 
έλάβομεν μεγαλοπρεπώς τάς θέσεις μας, έν ώ ή οικοδέ
σποινα δίκην Στρατάρχου έπιθεωρούντος τό πεδίον τής 
μάχης* έρόιψε γενικόν βλέμμα έπί τών διεσπαρμένων 
εκείνων ούσιών, όίς έμελλε νά συμμίξη, ΐνα άποτελεσθή 
τό μέγα προσδοκώμενον θαύμα τής εσπέρας έκείνης, καί 
είτα έπετέθη κατά τών ώών, άτινα ήρχισε νά διαρρη- 

’γνύν), έπευφημούντων τών παρακαθημένων είς έκάστην

iij,»·»*» . ο» ζ.,.χ.υοησασαν μ.η—
τέρα της. Ληξάσης τής προπαρασκευής ταύτης, τά λοι
πά άντικείμενα ήρχισαν ν’ άναμιγνύωνται άλληλοδιαδό—

έντός τής παμμεγέθους λεκάνης, καί συνδυασθή έν αυτή'.

βριθες βλέμμα έπόπτου έπί τής μεγάλης έκείνης δη
μιουργίας' αί δεσποινίδες διεδεχοντο αλληλας εις το 
έργον, καί όταν έκάστη αύτών ετίθετο είς προσωρινήν 
άπομαχίαν, έλάμβανε πλησίον θέσιν βαθέος θαυμασμού, 
καί μέ διεσταλμένους τούς οφθαλμούς παρετήρει τάς κι
νήσεις τής έν τή ύπηρεσία. Πάντες οί λοιποί έσχημα-

ραταχθή πλησίον τής περιφήμου λεκάνης, έφ’ ής έρριπτε 
ρεμβωδέστατα άπλανή βλέμματα. Ένίοτε ύφιστάμενος 

cy.ay.^sti* εκτ:Τ·/ι<Λ..——

» ι---- ’έπ' αύτής οί λεπτοί αύλακες οΰς ένετύπου ή ένθουσιώσα 
νειάς του. Είς Νότιος Αμερικανός, άςιον τέκνον τοϋ

• -- ■» - “ ~έγκλήματος, έρριπτε πανταχοϋ έρευνητικόν βλέμμα,όπως 
βεβαιωθή οτι ούδείς προσεϊχεν είς αύτόν. Είς Γάλλος 
ιατρός, έμελέτα έπί τής παρασκευής, καί είς έκάστην 
άνάμιξίν νέου άντικειμένου, προέβαλλε τήν μορφήν δί
κην προβοσκίδος, μοί έδιδε τρομερόν πλήγμα διά τού 
οξέος άγκώνός του, καί προτείνων τόν δάκτυλον άνέκρα- 
ξε : Tiens' voila ! qu’ est que c’ est que 5a ! Είς ίτα— 
λός ένησχολεΐτο γράφων έν τώ σημειωταρίω του τά διά
φορα άντικείμενα, καί τάς διαφόρους δόσεις, δι’ ών κα— 
τεσκευάζετο ή Πυυύίνγχα. Ό λοχαγός έπαιζε μετά τού 
θυγατρίου του, καί ό Barrister, ό έςάδελφός του, άπήγ-

f---------ρήθην τής
άντιλήψεως, καί δέν έβλεπαν είμή συγκεχυμένας εικόνας, 
καί δέν ήκουον ή αορίστους ήχους. Έν τοιαύτη κατα-

στάσει διετέλουν, ότε αισθάνομαι αίφνηδίως βίαιον 
πλήγμα έπί τού μετώπου μου.

— Sacrenom . . . φωνάζω όογίλως, νομίζων ότι ήτο 
πάλιν ό Γάλλος.

Άλλ’ άντί έκείνου βλέπω μίαν τών οίκοδεσποινίδων 
μου μειδιώσαν.

— Βλασφημάς έ; μοί λέγει. Σήκω, τεμπέλη, νά γυ- 
ρίσης ! (To turn.)

— Τί νά γυρίσω ; ερωτώ πλήρης έκπλήςεως.
— Τήν Πουδίγκαν άνόητε! όλοι τήν έγύρισαν. Έ

πρεπε νά σέ άφήσω έγώ νά μή τό κάμη,ς διά νά ήσαι 
πάντοτε δυστυχής. Σού ήρεσκεν αύτό ;

Ήρεσκε, δέν ήρεσκεν, ήναγκάσθην νά έγερθώ, νά πλη
σιάσω τό ιερόν μέρος, νά λάβω τήν κοχλιάραν άπό τάς 
χεϊρας τής Δεσποίνης, δίκην Στρατηγού παραλαμβάνον- 
τας τάς κλεϊς Φρουρίου, καί δι’ αύτής νά στρέψω τρις έκ 
δεξιών πρός τ’ άριστερά, τόν άποτρόπαιον εκείνον πολ
τόν, όστις μοί άνεμίμνησκε τό άηδές συμπέρασμα τής 
Βακχικής παννυχίδας τών διδακτορικών έξετάσεών μου.

Ήδη άρχεται 
γοριών (Feeries).

το στάδιον τών Αγγλικών φαντασμα- 
Άγνοώ διατι κατά ταιιι ά,ι/..auκατα την ημ.εραν εκεί

νην όλα τά έθνη έχουσι τάς αύτάς προλήψεις. Είναι άρά 
γε άποτέλεσμα τοϋ ένστικτου αί μικραί έκεΐναι εύλαβεΐς 
τυπικότατες, ών ή έντελής ομοιότης έκπλήσσει, ή είναι 
συνέπειαι τής καταγωγικής άναπλάσεως τών έθνών ; Ό 
εθνικός έγωϊσμός μ.έ ώθεΐ όπως παραδεχθώ τό τελευ·

της είς τούς 'Ρωμαίους, καί άπό τούς'Ρωμαίους τάς ήρ- 
πασαν οί Γότθοι, καί οί Κίμβροι. καί οί Βρεταννοί ή 
τάς έδιδάχθησαν οί Γαλάται καί οί Ιβηρες. Άλλ’ έ-

ζήτημα. ! καί τάς επαναφέρω παρά τήν Τράπεζαν, ένθα 
κειται ή περίδοξος πουδίγκα περιστραφεΐσα ήδη άπό τό-

. Ο « · * ■ *

τριάδα λαμβάνει ή Δέσποινα έν τή παλάμη της, καί τά

* - - - - ” ··
σπιστοϋ παρά τά δεξιά τής μητρός της άποτείνει πρός 
τό κοινόν τάς δεούσας εξηγήσεις.

— Bing ! — (Δακτυλίδι)' οστις τό εύρη είς τό μερί— 
διόν του θά ύπανδρευθή πρώτος 1

ναν. 
ό Γάμο • « το ονειρον τοϋτο
καθίσταται ζωηρότερον, άποτελεΐ τόν μοναδικόν πόθον, 
καί δέν υπάρχει ένταϋθα Δεσποινίς, ήτις νά μή νομίζγ, 
ώς ύπερτάτην ευδαιμονίαν, τό νά γίνη Δέσποινα, όπως- 
δήποτε, καί έπί τέλους μεθ’ οίουδήποτε. Καί τήν στιγ-

τήν αιγλην τοϋ λεπτού έκείνου χρυσού κρίκου. Καί δέν 
ήτο μικρά ή θυσία ήν έτέλουν διά τών δεήσεών των τού
των, καθότι πρέπει νά ήναι πεπροικισμένη μέ μεγίστην 
δόσιν αύταπαρνήσεως μία Άγγλίς όπως εύχηθή τήν αν
ταλλαγήν καί τοϋ λεπτεπιλεπτοτάτου θρυμματίου τής 
πουτίγγας της, έστω καί πρός τό παχύτερον τεμάχιον 
χρυσού 22 καρατίων.

Άλλ’ έν τώ μεταξύ τό έξάπεννον ήκολούθησε τήν τύ
χην τού δακτυλίου μιχθέν έντός τοϋ πολτού, καί ό πε
ρικαλλής κήρυξ έξηκολούθησε στεντορείως :

— Sixpenne ! Όστις τό εύρτι θά γίντ) πλούσιος !
Ήδη ήτον ή σειρά τών Κυρίων, οΐτινες ώς έκ συστά- 

σεως άνέδοσαν παθητικώτατον στεναγμόν πόθου, καί μα- 
νιωδεστάτην ώρυγήν άπληστίας. Άλλά τούς πάντας ύπε— 
ρηκόντισεν ό ’Ιταλός μας, οστις λαζαρονικώτατα, έκρό- 
τησε τάς πυγμάς έπί τής τραπέζης, καί ανέκραξε μετά 
λυσσωδεστάτης έκφράσεως :

— Per Dio ! Allora io lo voglio questo ! (Τό θέλω !)
ΙΙλήν έν ώ τό τέκνον τών Άβρουζίων έπέραινε τόν

ληστρικόν έξορκισμόν του, τό κήρυγμα τής δεσποινίδος 
ήκούσθη έκ τρίτου :

— Button (κου.βίον), οστις τό ευρν) δέν θά ύπανδρευθή 
τέ!
Σιγή γενική ήκολούθησε τάς λέξεις έκείνας τής Βρε- 

ταννής Πυθίας. Ούδείς έτόλμα νά έκφράση έπιθυμίαν 
πρός κτήσιν τού καλογηρικοϋ έκείνου έμβλήματος. Αί 
μέν νεάνιδες, καθότι δέν ήσαν τόσω άνόητοι όπως πο— 
θήσωσι τήν καταδίκην των. Οΐ δέ νέοι διότι δέν έπεθύ— 
μουν κατ’ ούδένα λόγον διά τής έκφράσεως τοιαύτης έπι— 
θυμίας νά ρίψωσι τό χειρόκτιον καθ’ όλου τού θήλεος γέ
νους τής οικίας μ.ας. Μεγαλείτερον ράπισμα, άναιδεστέραε 
ύβρις διά μίαν Άγγλίδα, δέν υπάρχει άπό τό νά ειπτκ 
τις είς αύτήν οτι έπιθυμεΐ νά μένη αιωνίως άγαμος.

Τήν σιγήν ταύτην διέκοψεν άποτόμ.ως τό κοράσιον τού- 
λοχαγού.

— Τό γνωρίζω έγώ αύτό τό κουμπί, είπε μ.ετά τής· 
ταιδικής έκείνης έλευθερίας, ήτις ύπ’ ούδεμίαν τυραν
νίαν ύπήχθη. Τό γνωρίζω ! Τό είδα είς τόν κορσέ τής 
Φλώρας !

Άγνοών τήν άνωτέρω Αγγλικήν ιδιοτροπίαν, ένόμισα.· 
ρωμαντικόν νά ιδρύσω έπί τών άπερισκέπτων λέςεων τού- 
κορασιού Sv σκηνικώτατον κομπλιμέντο. Άνεπήδησα: 
λοιπόν μεθ’ ορμής ώς ήρως τού Σερβάντου, καί μέ τά^ 
αύτάς κινήσεις, καί μέ τήν αύτήν έκφρασιν τού ’Ιταλού*, 
άνέκραξα :

— I wish it. (Τό επιθυμώ).
Φαντάσθητε, όποια ύπήρξε ή ταραχή μου, όταν άντί 

χειροκροτημάτων καί επευφημιών, συνώδευσαν τό χοιι- 
π.Ιψίντο μ,ου τά ακόλουθα ά6ρά έπίθετα :

— Stupid ! /

Sdlv ' ( •^■ν^Ζ'τε ' · αναιδή I

— Impertinent! \
Άλλ’ έν ω αί δεσποινίδες έμαίνοντο τοιουτοτρόπως 

κατ’ έμοϋ διά τόν έκφρασθέντα έμμέσως πόθον τής άγα—

έπιθυμίας τού νά χωθώ ύπό τήν τράπεζαν ΐνα άποφύγι* 
τήν μανίαν τών μέν καί τούς γέλωτας τών δέ,ό αρειμά
νιος λοχαγός έπωφελήθη τής εύκαιρίαςίοπως μελετήσρ

%25ce%25b9/..au
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ααί διαπράς-ρ Sv ανδραγάθημα. Έπλησίχσεν ακροβατεί 
τήν σκευοθήκην, διά τών ύέλων τής οποίας είκονίζοντο 
προκλητικότατα διάφοροι φιάλαι, έστοεψεν άθορύβως 
τήν εύρισκοιιένην έν τή όπή κλείδα, ήνοιςε γαληνότατα, 
καί συνέλαβε δικαίω πολέμου μίαν έκ τών φιαλών έκεί
νων, περιέχουσαν Βουργουνδίαν, καθ’ ού τά χείλη του 
διωργανωσαν ορμητικήν έπίθεσιν.

Άλλά φαίνεται ότι ό εχθρός δεν έπεθύμει ν άπολε- 
σθή άνεκδίκητος, καί οί θρηνώδεις λαρυγγισμοί τής φι
άλης έπρόδωσαν τόν έκβακχευόμενον πολιορκητήν.

Τό έγκλημά μου έλησμονήθη έν άκαρεΐ, καί άπαντες 
•έστράφημεν συμμαχικός κατά τοΰ νέου έγκληματίου.

— Λοχαγέ ανακράζει επιτακτικός ή δέσποινα.
— Λοχαγέ Βίγκωρ ! άναφωνοΰσιν αί δεσποινίδες.
— ’Αρθούρε ! φωνάζει ό έςάδελφός του Barrister.
•— Κύριε Βίγνορ ! άναφωνοΰμεν άπαντες οί λοιποί.
»— ΙΙοπώ ! κράζει τό θυγάτριον τρόμαξαν έκ τής κω-

μικοτραγικο-βακχικής (Συγγνώμην, κόμη δέ Κάστρο) 
διαθέσεως, ήν ελαβεν η μορφή του πατρός του.

Άλλ' ήτον αργά ! Καί όταν διεκόύαμεν διά τής βίας 
τον επίσημον βακχικόν άσπασμόν τοΰ λοχαγοΰ πρός τήν- 
φιάλην, κυκλική τις μέλαινα ζώνη άνερχομένη δακτύλους 
τινάς άπό τοΰ πυθμένας ταύτης, μάς έβεβαίωσε περί 
τής φρικαλέας προόδου τής έπιθέσεως.

Καί έν ώ άπαντες εύρισκόμεθζ είς τρομεράν άπελπι
σίαν διά τήν βραδεϊαν συνδρομήν μας, ό λοχαγός περι- 
ήγε θριαμβικώς τό κλονούμενον βήμά του εντός τοΰ δω
ματίου, ύύώνων ένθουσιωδώς τόν βραχίονα, καί ψάλλων 
στροφάς τινας τοΰ περίφημου βρεταννικοΰ άσματος : 
Rub·. Britannia, Rule the waves.» (Κυβέρνα, ώ Βρεταν- 
νία, κυβέρνα τά κύρζατζ).

("Επιται βννέχΜα)

Ti meson.

ΚΡΕΑΣ ΥΓΙΕΣ
ΕΛί ΤΙΙ ΑΓΟΡΑ, τή μεγάλ-ρ είς τά Μέγα 

Κρεοπωλεΐον τών Αδελφών Τυφτοπούλων έκομί- 
σθησχ.ν ύπέρ τά τριακόσια, παχύτατα, υγιέστατα, 
νοοτιμιώτατα άρνία. έκ Χτυλίδος και Λαμίας.

ΪΤΓΡΡ("|Υ!/ΓΥ ΔΙΑ ΧΟΡΟΥΣ έκόμισε παρισινω- 
II til U I l\tZ τάτας ό Κομμωτής τοΰ Θεάτρου

ΛΕΟΥΣΗΧ
Γ (’Οδός Χταδίου, απέναντι τών βασιλικών 

Ζεταύλων.)

’’Εκτακτος συλλογή μύρων εις το

ΚΟΪΡΕΙΟΝ ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΙ’ ΓΕΟΡΓΑΛΤΑ

('Οδός Λίό.ΐον, χάτΐύθεν τής μεγά.Ιης οΐχίας Με.Ια).

ΛίεωοτΙ έκομίσθησαν έκ τών καλλίτερων Μυρεψίων 
Αγγλίας (*Λτχινσωνί) καί Γαλλίας (Ι*ϊι»ίΐιι«Ι et 
Violet!) άπαντα τά είδη τής κομμωτικής δι’ άνδρας 
καί Κυρίας.

I Λ I Λ 3S

Μύρα — Αρώματα — Χάπωνβς — Κ,όνεις δι.* 
όδόντας — Γάλαχτα — *ϊ*ήκτραι, είδη 

χτενίσματος, χλπ. κλπ.

Μετριαι Τιμλι, Tjmai Μετρται.
(ι6\ « )

Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ
Ό έκ Ήαρισίων μετβνεγχών ΙΙΛΛί ΕΙΛΟΧ K.03ETOVA1IOV,
Ό έχ τής οικουμένης συναγαγών ΠΛΙ¥ EIAO3J ΦΑΤΧΑΧ,
Λυτός, κυρίαι και κύριοι, Ο ΜΕΓΛϊ ΛΙΛ3£ΚΛΙ*ΟΪ1ΟΙΟ2Ε

Ε. ΠΑΝΑΥΛΗΧ
μετεφύτευσεν είς Αθήνας καί έχει έτοιμα είς τήν διάθεσίν σας τά

ΠΟΛΥΚΡΟΤΑ COSTUMES ΜΑΣΚΟΤΤ
Είς τό επί τής οδοΟ ΈρμοΟ κατάστημά τον.
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