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Όσοι τών συνδρομητών ήμών απόντες έν ταϊς έπαρ- 
χίαις άφίκοντο ένταΰθα καί θέλουσι νά τοϊς στέλλητχι 
τό ψύλλον εις τάς κατοικία; των, παρακαλοΰνται νά 
στείλωσι τα; διευθύνσεις των εΐς τό Γραψβΐόν μας. 
τταρά τήν Π.Ιαιεΐαν Συντάγματος, όιίόη Λίονσώτ, άπε- 
»·α»Τί t?/c οίχΐας Φι.Ιήμόνος.

Η ΧΙΩΝ
[’^Γοιί^ίοσ/εΰο/ίεχ rz’/z πόρνσιν έ>· τώ Μή Χάνεοαι 

δήμοσιενθεΐσαν ZSLctivoi τοΰ χαχιωμίνου γΐ.Ιου μας ■<· 
Ίεροχλέους, διότι τοιαντα άριντοτετνήματα, <)/><■>· 
σερά ώς χαρδίαι παρθένον,δεν χά νονοί τήν δρόσοι τωζ, 
ώο ύΐν τΐιν ιάν/σ-.ν λΖ tap έπανα.Ιαμθανύμενον, ή χιών 
έ.τανερχομι'νη, xai ύ Χαμ'πανΐτης ixnquaTif.Quynr ί( 
Α'ΛΛης 'ριό.ίι/ς. Σημειρίμεν μόνον οτι τιέρνσιν ή χιών δίν- 
είχε χα.ίύάει τάς Άώήνας, ίιΛ.ΐ έπεχάθησεν μόνον ύ.Ιίγι,, 
έ.τί τών όρϊων μας].

I
Καλώς ήλθες, κόρη τοΰ Βορρά, γυμνόπεζα χιών, Ζ3ί~ 

λώς ήλθες και πάλιν’ σέ γνωρίζομεν καί μάς γνωρίζεις’ 
διότι κατ’ έτος, όπως τήν Βουλήν, σέ βλέπομεν καί μάς 
βλέπεις καί έκ της μεταλλαγής ταύτης τών βλεμμάτων,

Οεϊς νά καλύψγ,ς όσα είναι δυνατόν νά καλυφθώσι. Κα- κώτερος παρ’ όσον τό έτος τούτο’ τοΰθ’ όπερ σημαίνει- Τ_ι£ι__ ’·.’„> ΤΛΆ ·5„ 2 '__  ϊ ·.■ ..'.IV ■'... _____ ϊ__ Si.. Hi ...ί.™ ’·_______ !___λώς ήλθες καί εΐς τήν 'Ελλάδα έφέτος’ διότι προ πάν
των έφέτος έχομεν ανάγκην νά καλύψωμϊν τοσαΰτα αί
σχη ύπό τήν παρθενικήν σου αγνότητα. Σέ εϊδομεν μέ
χρι τών άκρωρειών τοΰ 'Υμηττού καί ή ψυχή ημών άνε- 
πτερώθη ύπό τής έλπίδος ότι θά φθάσης μέχρι τής Βου-

Λής, διότι έκεϊ πρό πάντων υπάρχει τό κέντρον τής ελ
ληνικής ρυπαρότητος’ έκεϊ Οά. εϋρη,ς τάς μελανωτέρας 
συνειδήσεις, τάς ειδεχθείς συναλλ.αγάς, τάς καταχθο
νίους κλοπάς* έκεϊ κορυβαντιώσι οί νοσφισταί τών δη
μοσίων, οί ύηφοπώλαι, οί κάπηλοι τών συμφερόντων τής 
Πατρίδος, οί αναιδείς καταχρασταί οϊτινες παίζουσιν 
εΐς τάς χεϊράς των τάς ήνίας τοΰ Κράτους’ έκεϊ, ώς εΐς 
μέγαν ποταμόν, συρρέουσι πάσαι αί άκαθαρσίαι τής κοι-

ι νωνιας καί έκειθεν άναδίδονται τά νέφη τής διαφθοράς 
; άνά τήν 'Ελλάδα πάσαν. Πέσε,” .'.έσε, λυσίκρήόεμνΰς κύ

ρη. έπί ήμερα: καί νύκτας, έπί εβδομάδας, έπί μήνας, 
: επί τοΰ Βουλευτηοίου, μέχρι; ού άφανισθή ή ουρανομή
κης στήλη τών ανομιών πέσε έπί τών πλατειών, καί 
ιδία τής ’Ελευθερίας, έπί τών δικαστηρίων, έπί τών ύ— 
πουργβίων, καί μή λησμονήσης, αγνή κόρη, ότι έχεις 
νά κρύψ’/ις πολλά καί έν τοϊς άνακτόροις.

Άλλά φεΰ ! είσαι, κόρη τοΰ Βορρά, πολύ δειλή’ δέν 
έχεις μήτε τήν ΙΙετμεζέϊκην αναίδειαν, μήτε τήν αναι
σχυντίαν τοΰ.Στεφανίδου, μήτε Παλαμήδειον κυνισμόν, 
καί έκ δειλίας δέν έπροχώεησες έφέτος έντεΰθεν τών ά- 
κρωρε'ών τοΰ Υμηττού’ διατί δέν είσήλθες εντός τών 
’Αθηνών ; Μήπως έφοβήθης, αγνή μου χιών, ότι θά κη
λιδωθείς καί συ έντός τής πόλεως ταύτης ; Τώ όντι, όσα 
τελούνται έν Άθήναις είναι ικανά νά κηλιδώσωσι καί 
τήν χιόνα. Καί όμως έφέτος πρό πάντων ειχομεν ανάγ
κην τής παρουσίας σου’ διότι έφέτος ή βασιλεία τών 
πονηρών καί τών Σωτηροπουλο-Παπαμιχαλοπουλο-Ζηνο- 
πούλων έδοξάσθη καί δοςασθήσεται χάοιν τών έπελευ- 
σομένων γενεών καί αιώνων. ’Εφέτος θά τεθή τό σάγμα

ότι καθ’ ήν ήμέιαν ξεσπαθώση, δέν Οά μείνη ΰποκάμισον 
έπί τής ράχεως τοΰ ελληνικού λαού’ θά άναπληρωθή λοι
πόν ύπό τοΰ σάγματος’ έ'ν καρφίον ενός πετάλου τοΰ 
όνου ελληνικού λαού θά κοστίση δέκα εκατομμύρια δραχ
μών καί αί άκανθαι τών κλασικών λόφων θά μένωσιν ή

ί".
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μόνη τροφή αυτού- διότι μόνον τοιουτοτρόπως, ό όνος 
θά καταστϊΐ μέγας ώς ό αετός καί ό ονηλάτης !*« άπο 
■θάνη Κροΐσος ! *’

II
ΙΠ

■V'
«τρώγει έν «νέσει, ή δέ δευτέρα έξω μένουσα του παρα
δείσου τής τρυφής, είναι προορισμένη νά τρίζη τούς οδόν» 
"τας έκ τοΰ ψύχους καί τής πείνης.

‘λ. ! πόσον έπεθύμουν να κυλισθώ επί των κορυφών 
‘"των όρέων όπου κατεσκήνωσας ιδία εξουσία ! Νά αισθαν

θώ έπί τής κεφαλής μου καί επί τής καρδίας μου τήν 
δριμύτητά σου και νά μεθυσθώ εις το άπειρον θέαμα 
τής λευκότητός σου ! Άλλα μόνον τοϊς λύκοι; είναι επι
τετραμμένου νά σέ άπολαύσωσι- διότι οι άνθρωποι— 
τοιοϋτος δέ δυστυχώς είμαι καί εγώ—ώς όντα πεπολι- 
τισμένα, ώκοδόμησαν οίκους καί πόλεις διά νά κρύβον
ται άπό τής φύσεως, ήτις είναι ή μήτηρ καί ή τροφός 
καί ό ιατρός αυτών. Διά τούτο σέ άποφεύγουσιν, ώς ά- 

_γνόν τής φύσεως τέκνον- διότι τούτο σημαίνει πολιτι-

τής Αύλής ώς ό κ. Λέ-

Χιών ! ΙΙόσαι παρθένοι έζήλευσαν τό χρωμχΑυ καί 
πόσοι ποιηταί κατεταλαιπώρησαν διά τής άνα^ύντου 
φλυαρίας αυτών τό όνομά σου ! Πόσαι μοιχοί, διίνά μζ 
ονομασθώσιν ψυχραί καί άναίσθητοι, ώς συ, κατίρόδω- 
καν συζύγους, κατήσχυναν τέκνα καί έμίαναν ην οι
κογενειακήν έστίαν ! διότι ή άνθρωπότης δικαι,ογίαν 
μόνον ζητεί διά νά κακουργήση, διότι είναι ύποϊ'τρια 
ή κοινωνία κατ’ ουσίαν- ή μάλλον τούτο σημαίνικοι
νωνία, συνάλλαγμα ύποκρισίας. "Αν ό δείνα έπιβοΐεύε- 
ται τον φίλον του, οΰδέν σημαίνει, άρκεϊ νά .έπιβονεύε
ται χωρίς νά έννοηθή,- άν ό άλλος κλέπτη, οΰδέν σηαί- -γνον "η; φυοί,ω, ------ —. _νει, φθάνει νά διατζ.ρή, άνέπαφον την ύπόληψιν τχίου σμός, τό νά απομακρύνεται ή άνΟρωπότζς οσω τό δυνατόν 
«νδρός· άν ό έξάδελφος κεντά τήν έξαδέλφην, ούδένση φύσεως καί νά άρκήται εις τά έαυτής δημιουργή-
ιχαίνει- διότι ούδείς υποπτεύεται τούς έξαδέλφους καί ματα- καί έν ώ έχουσιν ανάγκην σού, δέν έρχονται έπί
5ιότι " ”·*'·> · ι Χ.ν------- 4_ τή: κοουοής τού 'Υμηττού νά σέ τρυγήσωσιν, άλλ’ εδη-

γετα» —, _ΓΓ„Tr_ . t
γεται- άν ανίκανός τις διά τής προστασίας Ζ«τj-υμώ»-γρ 
ών κατέλαβε την δείνα θέσιν, τίς θά τολμήση νά ύπο- 
πτευθή τό πρός αύτόν φίλτρον τού σεβασμίου γραΐδίου ;

ζ
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Τά «νιερώτερα, τά μοχθηρότερα, τά εύτελέστερα τών 
πραγμάτων είναι επιτετραμμένα, άρκεϊ νά μη φχίνων- 
ται. Καί πάντα ταύτα έρχεσαι σύ, η χιών, ϊνα καλύψης 
ΰπό τον άσπιλον πέπλον σου, όπως ό ουρανός λησμονήση 
έπί μίαν στιγμήν οποία τις είναι ή γή. ’Αλλά διατί νά 
μή δύνασαι νά είσχωρής καί εις τάς συνειδήσεις, νά κα
λύψης καί τά προπύλαια τού "Αδου, διά νά εύεργετήσης 
πράγματι την ανθρωπότητα ; Μήπως πτοούντκι ποτέ αί 
μοχθηραί συνειδήσεις από μόνην την θέαν τής αγνότη
τάς σου ; Πέρυσιν έκαυσες τάς αμπέλους καί τάς έλαίας, 
διατί δέν έκαυτηρίαζες έφέτος τόσας καί τόσας συνειδή
σεις ; Αλλά μήπως δέν έχασες ήδη καί σύ την δύναμίν 
σου ένεκα τών σπουδαίων παρομοιώσεων εις άς είσαι χά- 
ριν τών ιδιοτήτων σου έκτεθειμένη ; Πόσαι παρθένοι όέν 
ώνομάσθησαν άγναί ώς η χιών, περί ών οΐ ύπηρέται πολ
λά είχον νά καταμαρτυρώσι- πόσα στήθη, πόσοι μαστοί, 
πόσοι βοαχίονες, πόσοι μηροί έξυμνήσθησαν ώς χιονό- 
λευκοι, διά μόνον τον λόγον ότι δέν είχον τό χρώμα τής 
π'ίσσης ! Καί αύτός ό φίλος μ,ου Βιλαέτης φέρει έπί κε
φαλής όροπέδιον τό όποϊον δύναται νά όνομασθή χιονσ- 
λευκον, έλλείψει τών τριχών. Άλλ’ άν ψεύδωμαι περί 
τής κεφαλής του, δέν ψεύδομαι περί τής καρδίας του. 
λέγων οτι είναι αγνή ώς ή χιών. ΙΙλήν τίς έκτιμά την 
άγνότητα τού φίλου μου καί την ίδικήν σου, χιών ; διότι 
ή άγνότης είναι ψυχρά καί μόνον τό άμαρτωλόν πάθος 
είναι θερμόν, οί δέ άνθρωποι προτιμώσι νά θερμαίνωνται

£

είναι Οορμυ», Μ. ------- r------ ._r___ f
μετά τής αμαρτίας ή νά κρυολογώσι μετά τής άγνότη
τος- διά τούτο δέ καί τό μόνον όπερ γνωρίζομεν θετικώς 

κάτοικοι τής Κόλα-
ΤΟζ’ U'.XtUJ _ - - . __ t 4 k
έκ τής μελλούσης ζωής είναι ότι οί κάτοικοι τής Κολά- 
σεως έσονται πολλάκις πολλαπλάσιοι τών τού Παραδεί
σου. Τό δέ πεοιεργότερον είναι ότι έκ τών δύω σου ιδιο
τήτων, ώ χιών, τής άγνότητος καί τής λευκότητας, οΐ 
άνθρωποι γεννώνται μετά τ-ής πρώτης καί άποθνήσκουσι 
όυνήθως μετά τής δευτέοας. Μήπως καί σύ περιέχεις έν 
έαυτή άντιθέσεις κοινοβουλευτικά; ; Συμπολίτευσις λεαυτη αντιυεοει^ ΛΜζνυh , 3 —-----
άγνότης, άντιπολίτευσις ή ψυχρότης- η μέν πρώτη είναι 
φελόπατρις καί τιμία καί άγνοτάτων προθέσεων, διότι
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Αιότι τούτο είναι τό έργον τοΰ μικροκόσμου, τό νά πα 
ρώδή τον κόσμον. Διά ταύτα καί σύ τήκεσαι εις τάς 
χέΐρας τών ανθρώπων έκ νοσταλγίας, ώς ξένος μακράν 
τίί τρίδος του- τήκεσαι καί ΰπό τάς ακτίνας τού η- 
ήι'ου οστις φέγγει διά τούς άνθρώπους" τήκεσαι καί ύπό 
τούς τύπους τής βροχής ήτις επίσης χάριν τών άνθρώ- 
—<ρν καταπίπτει. Διατί τάχα καί έγώ νά πλασθώ άν
θρωπος καί ούχί λύκος; Μ’ ήρώτησαν όταν μέ έπλασαν 
τι' ηθελον νά πλασθώ; Οχι βεβαίως- διότι άν μέ ήρώτων 
Οί έπροτίμων τον λύκον, την άρκτον, τόν λέοντα, τόν 
ρ-Λόκερων καί αύτόν τόν όφιν, παρά την Άδαμιαίαν μορ
φήν, ήτις ύποκρύπτει θηρία πολλώ άγριώτερα καί έπι- 
β:. αβέστερα.- θά έπροτίμων μυριάκις νά περιπλανώμαι έπί 
τού Τρελλού ώς λύκος καί νά σέ τρίβω, ώ χιών, ΰπό 
τούς πόδας μου, παρά ν« σέ παρατηρώ άπό τού παρα
θύρου μου ώς δεσμώτης άπολιθωθεις έκ τής αχρηστίας 
τίς έλευθερίας του. Διότι έπί τού Τρελλού δέν ύπάρ— 
χουσι τουλάχιστον φρενοκομεία, έν ώ εντός τών πόλεων 
έκαστος οίκος κατά τό μάλλον ή ήττον είναι φρενοκο- 
μίϊον. Η είναι μεγάλη άπόλαυσις νά συζητήση τις έν 
τό καοενείω περί Κουμουνδούρου^. Η μήπως έίνάι“απο— 
λρευσις τό νά φιλοσοφήση τις έπί τού κοινωνικού θεάμα
τος, έν ώ θεμιτά καί άθέμιτα συμφέροντα άναβαινο-κα— 
ταβαίνουσι, συγκρούονται, μάχονται, γρονθοκοπούνται 
μ^χρις έξοντώσεως; "II μήπως είναι εύάρεστον νά ήναί 
τις δημοτικός σύμβουλος τού δήμου ’Αθηναίων με την 
ελπίδα ότι θά γείνη ποτέ βουλευτής, διά νά ψηφίζη 
ύπέρ τού Κουμουνδούρου ή ύπέρ τού Τρικούπη ; Ή μή- 
τ^ως είναι εύάρεστον νά γράφη τις τά άρθρα τού Τη.Ιε- 
γράγου μέ τήν έλπίδα ότι θά κερδίση τόν έπιούσιον ; 
’Τ ' " — «ά ΡΛΖ-νι τις καθ’ οδούς τάς"ίΠ μήπως είναι εύάρεστον νά βλέπη τις καθ’ οδούς τάς 

%υρίας, κρύφια ριπτούσας βλέμματα πρός τούς κύνας έ- 
Ηωτικώς χαριεντιζομένους ; "II μήπως είναι εύάρεστον 
νά άκούη τις έν τώ θεάτρω Παρνασσώ τούς στίχους τού 
«ςυλληφθέντος μέν προ εικοσαετίας, αλλά μήπω τεχθέν- 
τος Άλφρέδου ; ’ Η μήπως είναι εύάρεστον νά άκούη τις 
έπί τής στέγης του τά μοιαυρίσματα τών γαλών ; Ή 
μήπως είναι εύάρεστον νά είναι τις "Ελλην Γορτύνιος η 
Κραβαρίτης ; "U νά είναι τις υπάλληλος τής‘Ελληνικής

Κυίΐερνήσεως ώς ό Καλαμίδας ή τής
λης ; "Η μήπως είναι εύάρεστον νά έξαπλώνεταί τις 
παρά τήν πυράν τής εστίας του καί νά βρέχη τον λάρυγ
γα του μέ τίποτε φλογερόν ποτόν τό όποϊον θά έμπνεύση 
αύτώ τήν λήθην καί τής πυράς 'καί τ-ής χιόνος ; . . .

IV
Αί’! κάπως τό τελευταίου τούτο ήδύνατο, καί τοι οΰ- 

χί τόσω αγνόν, νά συγκριθή πρός σέ, έρασμία χιών, καί 
πρός τόν λύκον οστις σέ άπολαύει άνέτως. Τέσσαρες δά
κτυλοι Brand μετά θερμού citrone τείου ήδύναντο νά έ 
παρκέσωσιν εις τήν φιλοδοξίαν μου, διότι οϋτως έλπίζω 
ότι θά κατέκτων πάντα τής γής τά στέμματα καί πά
σας τών γυναικών τάς καρδίας. Θά ύπάγω νά δοκιμάσω 
τό πείραμα- άν έπιτύχω, εις σέ, κόρη τού Βορρά, θά 
χρεωστώ τούς θρόνους μου καί τήν ευδαιμονίαν μου. 

Καλώς ήλθες λοιπόν.

Κ. Ιεροκλής.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΚΙΝΗΣΙΣ.

Αύτοί οί Βσυλευταί τής Θεσσαλίας φαίνεται νά είναι 
ολίγον μασώνοι. Συνεφώνησαν τήν παρελθούσαν Δευτέραν 
νά καθίσουν ίόλοι μαζύ είς τήν γραμμήν ύπό άρχηγόν τόν 
Καραϊσκάκην- είχον σύνθημα νά μήν έλθωσιν ύπό φρά- 
κον καί κλάκ, άλλά ύπό μαύρην ρεδιγκόταν έφεραν όλοι 
μαύρα χειρόκτια- ή διαδήλωσες «ύτή είδους πένθους 
είχε πολύ τό κολακευτικόν καί διά τήν κυβέρνησιν καί 
διά τήν Βασιλείαν, ιδίως έκφράσασαν τήν τετριμμένην 
χαράν της διότι περιεστοιχίσθη ύπό τών άντιπροσώπων 
τών νέων έπαρχιών- άλλ’ αυτοί δέν έξέφρασαν διόλου 
τήν χαράν των καί ήλθον μαυροφορεμένοι, καί χωρίς 
τοαλέταν έπισημότητος, διότι καθώς οί ίδιοι λέγουσιν, 
δέν ήξευρον πόθεν έρχονται, πού ήλθαν καί διατί ήλθαν.
"Εκαμαν καί άλλο Sv άκόμα οί αντιπρόσωποι τής Θεσσα
λίας,τό όποϊον τούς τιμά πολύ Δέν έδέ/θησαν είς τό Λ
θρανίον οπού συνήδρευσαν' τήν δευτέραν τόν άπαίσιον , ^μεεουμεν μετά πολλής συμπάθειας εκ τών πολλών 
δουλευτήν τής Καλαμπάκα; Σιβιτανίδην, τόν έξέωσαν έκ βο'^υτικών αφιςεων την τού γτιπροσωπου Ευρυτανίας
-σ-......... · ' Αημ.ητρ£ο« Βουλπεωτου. Διψοΰντες ικανότητας καί

άληθή προσόντα, εύχόμεθα κατά τήν περίοδον ταύτην 
νά λάβη ένεργόν μέρος ό διακεκριμένος ούτος πολιτικός, 
ό τόσον ώς ρήτωρ τόν άείμνηστον Δεληγεώργην ύπενθυ-

. . λ , . , μ.ίζΐύ'ί διά τής κρυσταλλοήχου καί διατόρου φωνής του,Δια να μη νομισθωμεν οτι πλάττομεν, προσθετομεν
οτι και εις τα; εν τη οικία Καραισκακη γιγνομενας συ- $.π0χρώσεως τόνου φωνής. Είναι άληθές ότι

η γενική απογοήτευσες απεθαρρυνε και τον σθεναρόν τού
τον ρήτορα τής Βουλής, άλλ’ είναι ήμέραι αύταί πο- 
νηραί, καθ’ άς άπαντες πρέπει νά δημιουργήσωμεν έν τη 
φαντασία μας ίδιον κόσμον καί νά δράσωμεν άν μή νη
φάλιοι, τούλάχιστον έκβεβακχευμένοι ύπό τής ιδίας 
ημών φαντασίας, πλαττούσης νέαν ελληνικήν πλάσιν 
κατόπιν τής καθάρσεως τού βαρέος άγους τής κουμουν- 
δουρικής διοικήσεως.

-------r·——-, —■->» .χ.νιυην, τον εςεωσαν ε
τής πλευράς των καί τόν ήνάγκασαν νά παρακαθήση τρι 
φερά παρά τώ κ. Αύγερινώ.

, -· I - J «Vναθροίσεις τών έκ Θεσσαλίας Βουλευτών, ύπό πολλών 
ετέθη όρος νά μή συμπαρίσταται καί ό Σιβιτανίδης, ό 
εκλεκτός ούτος τού Μανδάλου.

/ <

Άλλά τό τά μέγιστα τιμών τήν πλειονότητα τών έκ 
Θεσσαλίας έκλεχθέντων Βουλευτών είναι ότι αύτοί είσιν 
οί κυρίως έπιμένοντες όπως κηρυχθώσιν άπαράδεκτοι ύπό 
τής Βουλής, άτε μή έκλεχθέντε; σύμφωνα πρός τόν έκλο- 
γικόν νόμον, άλλά διά Β. Διαταγμάτων,τά όποια έν τή, 
λύσση του ό Κουμουνδούρος όπως σχηματίση σώτειραν 

■ πλειοψηφίαν όπως όπως, έθεώρησεν ικανά πρός έκλογήν

__ Γ ..., αυτου του συνταγματικού α
δικήματος γενήσεται ύπό θεσσκλού βουλευτού,δστις λέγει 
έξελέγη βουλευτής ακριβώς διά νά είπη ότι οί έκλεχθέν 
τες αντιπρόσωποι έκ τών νέων έπαρχιών έξελέγησαν 
παρά τό σύνταγμα καί κατά συνέπειαν πρέπει νά κη- 
ρυχθή δι’ αύτούς τό άπαράδεκτον. Ύπέρ τής γνώμης 
αύτής είναι καί πολλοί άλλοι Θεσσαλοί βουλευταί, δέν 
συντάσσονται όμως ύπέρ αύτής ούτε οί κύριοι Καραπάνος 
καί Σιβιτανίδης άφ’ ενός, ούτε οί κύριοι Τρικούπης καί 
‘Ράλλης άφ’ ετέρου. Τούς δύο πρώτους τούς έννοούμεν πο
λύ καλά.Παρά πεινασμένου δέν αποσπά τις εύκολα τό ρι- 
φθέν εις τούς όδόντας του κόκκαλον- άλλά διά τόν αρ
χηγόν τής άντιπολιτεύσεως λυπούμεθα πολύ- οτι αί 
όλίγαι έν τή έμμονή του είς τήν έξουσίαν άποτυχίαι 
διά λόγους πολιτικής νεότητας τόν άπεθάρρυναν, ώστε 
νά Οελήση νά δανεισθή φώτα καί έπιτηδειότητα παρά τοΰ 
άντιπάλου του Κουμουνδούρου. Εις τάς τάξεις τής άν- 
τιπολιτεύσεως κυκλοφορεί άπό πολλών ήδη τό σύνθημα: 
Ωμεν πρό παντός άλλου πρακτικοί. ’Αλλά τι λοιπόν 

ήτο καί ό κ. Κουμουνδούρος, εϊμή πρακτικός ; Τί άλλο 
έπέσπασεν έπί τής κεφαλής του τούς μύδρους καί τούς 
κεραυνούς τής άντιπολιτεύσεως, είμή ή πρακτική του;

’Επί τού προκαταρκτικού αυτού ζητήματος όπερ άπό 
τής σήμερον άν γίνη συνεδρίασις θά πλήςη φλογερόν τούς 
τοίχους τού Βουλευτηρίου θά παρασ-.ώμεν είς τό θέαμα 
άθεμίτων άσπασμών καί δεξιώσεων μεταξύ τών δύο άν- 
τιπάλων Τρικούπη καί Κουμουνδούρου. Ό τελευταίος 
δεν θέλει νά φωραθή ώς δολιευθείς τό σύνταγμα καί ό 
πρώτος δέν εννοεί νά χάση Βουλευτάς ετοίμους ’δικούς 
του καί νά μετακινηθή ή πλάστιγξ τής άνισορροπίας τών 
ψήφων. ’Εντεύθεν θ’ άρχίσουν αί Βουλευτικά! έργασίαι 
διά μεγάλης μουσικής συμφωνίας τών δύο φατριών διά
νά καταλήξουν είί οοβίίόν —ΛΟμ/γ.μ Λ-..-..... ■>—'
φωνών

t Τ —» —r utx
ταλήξουν είς φοβερόν πόλεμον οργάνων, λαρύγγων, 
, θυλακίων, χειρών καί ποσών.

Γνωρίζομεν πολλάς μονομανίας καί διασκεδάζομε? 
πολύ μέ αύτάς- άλλά πλειότερον εΰθυμούμεν μέ τήν μο-
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νομζνίαν τοΰ διαψεύδειν άληθείας καί γεγονότα. Ή πε 
ριστροφική τής προχθεσινής Νιας Έγημερίοος άπόπειρ 

, όπως άποδείξη οτι ό κ. ‘Ράλλης δέν ήρώτησε την Δευ
τέραν, μετά την έκφώνησιν τοΰ Βασιλικού λόγου : Καί 
περί τής ύποθέσεως τοΰ Βελένδζα ούδείς λόγος ; άφοΰ

'-----άνένοαώε αυτό τό οργανον τοΰ

μοί της καί αί λάμψεις ηδονής καί φωτιάν πυρός έρω— 
τικοΰ άπαστραπτουσαι παρειαί της ;

Τοιαύτην επαθον μεταβολήν αί Άθήναι.
-----λ ..β,^ΐο-οεποΰε κυοί

ναίου Βουλευτοΰ Αττικής, un —rίλαρωτέρων ; Αύταί αί θεωριαι τάς όποιας τοΰ κάμνει, 
αί όποΐαι φαίνονται ώς νά τοΰ λέγουν : “Οχι, δέν τό 
είπες πουλί μου, μόλις εξάγεται ύπό τοΰ θηλυκοΰ ονό
ματος τής Νιας Έφημιριάος. Τί είναι αύτά τά όποια 

. λέγει, οτι ό ‘Ράλλης δέν ήδύνατο νά έρωτήση διότι ό 
Βασιλεύς δέν ήδύνατο νά άπαντήση, ώς δέν ήδύνατο 
ούτε ν’ άποκριθη ούτε ν’ άποκρούση, μία πέτρα ριφθεϊσα 
είς τό βαγόνιον τοΰ σιδηροδρόμου οπού έκάθητο ό Βασι- 
λ.εύς ύπό άγνώστου άγυιόπαιδος ; Όχι, θά διέτασσεν ό 
η—σιδηρόδρομος, νά έβγη άπό

Ο AUy ν. λιλ »■
βελουδένιους ορίζοντας της,ι.—......... ..... , ,
,μπαν πρωτοβραδειάτικης νύμφης καί δέν είναι πλέον ή
χρυσή, ή στιλπνή, ή γαλανή καί ολίγον ρυπαρά Αθήνα
,μας, άλλ’ είναι ή γαλατένια, ή βαμβακερή, ή άμυγ-

|δαλόλευκος Λευκή μας.' ’ ---- -- δνιτιουονηθέντος έν

'*'**'’ Γ’_Γ .ναικής χιόνος; “Ω ! δέν εχει τήν ποίησιν της iu-.<..t, [Λ„., 
χιόνος, ώ έν τώ έξωτερικώ άναγνώσταί μας, καμμία 
χιών ούδενός τόπου καί ούδεμιάς ζώνης. Δεν έπλάσθη- 
σαν αί Άθήναι διά τήν χιόνα, άλλά διά τόν ήλιον. ‘Η 

’------- •■"νταπατών μ.έ τούς έξ άφροΰλεύς ύπό άγνώστου άγυιοπαιοος , ν^ι, ---------- 7 ό ίαν αί Άθήναι διά τήν χιονα, ζλλζ ...Βασιλεύς νά σταματήση ό σιδηρόδρομος, νά έβγη άπό χιών είναι θήλυς έραστης, καταπατών με τούς έζ άφροΰ
• · -ϊτεοπόλεικον μ.έ τόν άγνωστον καμπανίτου ποδίσκους της τά δικαιώματα τοΰ συζύγου

” ' * εηνεται κρυφά, άρχεται δειλή,Βασιλεύς νά σταματήση ό σιοηροορυμυς, .τό βαγόνι καί ν’ άρχίση πετροπόλεμον μέ τόν άγνωστον καμπανίτου ποδίσκους της τα ...........άγυιόπαιδα ! ΊΙ έν τή Βουλή πάλιν έπρεπε νά μας πή Ήλιου. Καί διά τοΰτο έρχεται κρυφά, άρχεται δειλή, 
ό,τι είπεν ό κ. ‘Ράλλης, διότι θά ήνάγκαζε τόν Βασι- όταν έκεΐνος φεύγει καί τήν περιβάλλει είς τάς άγκάλας 
λέα νά έλθη εις κουβένταν καί εξηγήσεις μέ τόν βου- της άνωθεν, κάτωθεν, πλευράς, κεφαλήν, πόδας καί 
λευτήν Αττικής ; μηρούς μέ τούς έκ λευκών άνθέων βραχίονάς της καί χύ

νεται πολλάκις μεθύουσα έξ ηδονής, σπαργώσα έκ 
πυρός εσωτερικού—ή χιών—καί την καλύπτει καί τήν

Μίαν συμβουλήν καθ’ ήμέραν είς τήν «Νέαν Έφημε σκεπάζει έκ ζηλοτυπίας μαλακή, μαλακή ώς γαλακτό- 
ρίδα» : πλαστός παρειά παρθένου. Εκ πείσματος κάπου κάπου

Λάμβανε μερικάς άφίξεις βουλευτών, μερικά: άν ή- ύποφαίνεται ό ήλιος κουκουλωμένος παχέα έφαπλώματα 
ρώτησε ή βασίλισσα πώς πάει ή ύγεία τής δεινός άσθε- * καί τοέμ.ων, άλλά μετ’ όλί-

νοΰς, πρόσθεσε είς αύτά ολίγα περί τής χιόνος άφοΰ 
έχιόνισε καί —“ -'-ο.'α., λ™?, έοεξε. μ.’ ένα Γαϊτανάκι 

καί μέ ρύπα
έξετασθέντων φοιτητών IZaZVZVTJW » j 
νά μήν άνακατεύης πολιτικήν ώς εχουσαν ιδιότητας
λητηριώδεις καί έχεις τό ώραιότερον βούτημα τοΰ κ 

- » - -Λ. 1 -- 1 ' ---ΐϊ... R '

χαροπλαστικής, κομψοτεχνικής. Είδομεν δενδρύλιον, ού 
τά φύλλα τά όποια έκύκλωσεν ρυθμικώς ή χιών, ώμοίαζον 
πρός λευκά σακχαρώδη χύντιτα ή πρός σχήματα διάφορα 
κουραμπιέδων καί ύδραϊκών γλυκών. Τί δουλειά άπητεΐτο 
όπως παραχθή ολον αύτό τό θέαμα ! Κατακλυσμός έκ 
λευκών άνθέων, φουντωτών φουντωτών. Αλλαχοΰ ή χιών 
φαίνεται κεντημένη, άλλοΰ ζωγραφιστή, άλλοΰ γεγλυμ- 
μένη, άλλοΰ άμελώς έρριμμένη. Καί έξακολουθεϊ νά γί
νεται χιών, ώς νά τελώνται έκεΐ μέσα άπόκρεω καί να 
ραντίζονται δι’ άνθέων ή διά κουφέτων. Τί μέθη ! τί 
όνειρον ! τί ρέμβη ! τί δημιουργία !

Ή Άκρόπολις διαφαίνεται ώς υποψία τής ύπάρξεώς 
της. Είναι όνειρον άμυδρόν καί ώς σκιά διαφανής. Ό 
ΙΙαρθενών άτμ.ώδης καί ό Ναός τής άπτέρου Νίκης μόλις 
φαντασία ίνός συννέφου. Ή άρχαιότης όλη είς διάλυσιν 
έξατμιζομένην, ώς όνειρον φεΰγον, έκλεΐπον, ολίγον 
οπισθοχωρούν, φαινόμενον πάλιν, άλλά πάντοτε δυσδιά- 
κριτον ό ι,οσοφική ιδέα καί μελαγχολικόν ώς έρως 
πλατωνιχ

Ό εύρύς άθηναΐκός όρίζων ό φέρων τήν Αίγιναν καί 
τήν Σαλαμίνα παρά τούς πόδας τοΰ καφενείου τών ’Ο
λυμπίων στενψται τόσον, ώστε δέν έχουν πλέον Υμητ
τόν αί Άθήναι, δέν έχουν Πάρνηθα, τά όριά της μό
λις είναι ό Λυεμβητός, κολοσσός χιόνος διεσπαρμένος 
φανταστικάς τιφις υπάρξεις πεύκων χιονοσκεπάστων, τοΰ 
Βαθρακονήσι κα. οί τοΰ Ίλισσοΰ ύπεοκείμενοι λόφοι. Ό 
Ίλισσός μόνος άξεστη κατά τοΰ κατακτητοΰ, δέν φο
βείται ν’ άνοιξη έκ ψύχους τό στόμα, άλλά κελαρύζει, 
φλυαρεί ώς λίμα άθηναϊκή είς διαυγή ύδατινον σχημα- 
τιζόμενος ρύακα.

Αί άπόπειραι τοί ήλιου είναι κωμικαί’ προβάλλει τό 
πρόσωπον του ωχρό; έκ λ.ύπης καί άμέσως πάλιν έξηφα- 
νίζετο έκ τοΰ παραθύρου του, ομιχλώδους ώς ύπό πά
χνης κατειλημμένου ’Ενίοτε είς άργυράν κουβαριαζόμε- 
νος σφαίραν, τρέχει (ανιώδης ύπό διαφανές σύννεφον,έ’ως 
ότου εύρίσκων παχύτίρόν τι κρύπτεται καί σταματά τήν 
πορείαν του. Αλλά κ* κάποτε ξεσκάνει, τανύεται, χύ
νεται άργυρος άτμώδή; £-'t τ·χ? χιόνος καί έπ’ αύτής δια
γράφονται έρωτικώτα-%ι σκιαί, τά άντικείμενα τής δεν- 
δροστοιχίας. \

Οί κυνηγοί έξακολουΐΰν τό έργον των εύρίσκουν τά 
κακομοίρα πτηνά παγω^να’ τά θερμαίνουν—καί τά σκο
τώνουν.

Καλεβάν.
-ο ο· ■<=-»■

ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑ2ΛΙΚΟΝ ΛΟΓΟΝ-

•Απάντησις άνιπολοτεύσεως.

Βασι.Ιιϋ !
Οί αντιπρόσωποι τοΰ κυριάρμ,υ λαοΰ μετά λύπης εί

δον ‘Υμάς έν μέσω αύτών, ,υποΰνται δέ ιδίως, ότι 
κατά τήν άπουσίαν αύτών συ*-ελέσθη ό μεγάλος τοΰ 
Έθνους έξευτελισμός, ού ένεκα Σέ περιεστοίχισαν νέοι 
αντιπρόσωποι μή όμώσαντες όρον είς τό Σύνταγμα καί 
είς Σέ.

’Όχι λόγοι εύρωπαϊκοΰ συμφέροντος, άλλά τό τής κυ
βερνήσεώς Σου ύπηγόρευσαν, ούχί είς τάς Δυνάμεις, 
άλλ’ είς τήν Τουρκίαν, νά περιορίση τά έν Βερολίνω ά- 
ποφασισθέντα.

Τήν νέαν άπόφασίν των άνεκοίνωσαν αί Δυνάμεις είς 
τήν Κυβέρνησιν Σου, άφοΰ καλώς έμελέτησαν τό ψοφοει— 
δές αύτής, ή δε κυβέρνησίς Σου, έχουσα ύπ’ όψιν, ότι αί 
κατά τής τοιαύτης άποφάσεως προσπάθειαι 0’ άπέ- 
βαινον άγονοι διά τήν αβελτηρίαν της, καί έκτιμήσασοκ 
τάς έκ τών προπαρασκευών σουφροποιήσεις, άπεδέξατο 
δειλώς τήν νέαν ταύτην τής Τουρκίας άπόφασιν.

Ή 'Ελλάς άληθώς εύγνωμονεΐ είς τάς Δυνάμεις, διότι 
καί τοι έγίνωσκον καλώς τό θρασύδειλον τής κυβεονή— 
σ.εώς Σου, δέν περιώρισαν τά νέα όρια μέχρι Κοκκωτών, 
ή <ί' ΐΛχΙς τον βιΛτίονος μί.1.1ογτ:ος εΐνε Κουμουνδουρικγ>· 
φινέτσα τεθεΐσα είς τά βασιλικά χείλη Σας, ούχί δέ, 
δέν εινε εύτυχές τό γεγονός τής αναίμακτου καταλή- 
ψεως τής χώρας, άλλ’ έξευτελισμός καί έθνική καται
σχύνη.

Αί ύφιστάμενοι έτι δυσχέρειαι μετά τοΰ γείτονος Κρά
τους, ώς πρός τήν πλήρη έκτέλεσιν τής περί διευθετή- 
σεως τών νέων ορίων συμβάσεως, είσίν απόρροια τής δει
λίας τής κυβερνήσεώς Σου, ούδεμίαν δέ πίστιν παρέσχεν 
ή Βουλή, ότι συνδιαλλακτικώς θά έξομαλυνθώσιν αί ύφι- 
στάμεναι δυσχέρειαι, έκτος άν καί έν τώ ζητήματι τού
τω ή κυβέρνησίς Σου τά μπλαστρώβ’/].

Ή άμέσως μετά τήν κατάληψιν τών νέων έπαρχιών 
έπιστάσα άνάγκη τής διοικήσεως αύτών κακώς διενερ- 
γήθη διά βασιλικών έπιτρόπων, όπως οίκονομηθώσι πρό
σωπα, αί δέ έκλογαί συνετελέσθησαν έκνόμως. Λυπού- 
μεθα, καθόσον τά ληφθέντα μέτρα έφηρμόσθησαν πονη- 
ρώς’ ό δέ άπονεμ.όμενος είς τόν στρατόν έπαινος εΐνε κο
ροϊδία, διότι οί άνθρωποι εγειναν ρεζίλι, ίδόντες τήν 
έθνικήν σημαίαν έξευτελιζομένην.

Ήκιστα ένδιαφέρουσιν είς τό “Εθνος αί μετά τών Με
γάλων Δυνάμεων φιλικαί Σου σχέσεις, διότι ουδέποτε τό 
κράτος ώφελήθη έξ αύτών.

Ούχί, δέν συνετάραξε τά οικονομικά τοΰ Κράτους ή 
έκρυθμ.ος πολιτική κατάστασις τής Ανατολής, άλλ’ α£ 
λαθροχειρίαι τής κυβερνήσεώς Σου καί αί πολυειδεϊς- 
καταχρήσεις, έκλόνισαν δέ τήν ισορροπίαν τοΰ προϋπολο
γισμού ούχί αί βαρεΐαι δαπάναι, άλλά τά Βελεντζικά: 
όργια.

Οί άντιπρόσωποι ούδέποτε θέλουσι χορηγήσει τήν συν
δρομήν αύτών είς άνόρθωσιν τών οικονομικών τοΰ Κρά
τους, έν ό'σω ύφισταται ή νΰν κυβέρνησίς Σου, ή δέ με— 
λετωμένη νέα ναυτική καί στρατιωτική σύνταξις τοΰ 
τόπου εινε χάλτια, όπως άνοιχθώσι νέα νταλαβέρια πρός 
αισχροκέρδειαν.

Όποια μέτρα μελετά ή κυβέρνησίς Σου πρός βελτίω- 
σιν τής έκπαιδεύσεως, μαρτυροΰσιν οί παράνομοι έν τίΰ 
Πανεπιστημίω διορισμοί, τά δέ προσόντα τών πολιτικών 
ύπαλλήλων ή τοΰ Βελέντζα καί τής συντροφιάς αύτοΰ 
έπιτηδειότης.

Δεόμεθα τώ Ύψίστω νά μάς φωτίζν) καί νά μάς δίδϊ> 
γνώσι καί μυαλό πρός σωτηρίαν μας, σωτηρίαν Σας, καί 
σωτηρίαν όλου τοΰ Κράτους, τό οποίον πάει κατά δια
βόλου νυν καί άεί.

ϊ ζην άνζιγραγηΐ
ϊϊαληάνϋροπος.

--------- ------------------

βούτημα| Τί θέαμα καί τί εικόνες. Αί οδοί είναι έρημοι. Τήν 
πρωίαν όλα τά έμπορικά μόλις έχουν ανοικτάς τάς θύ
ρας. Είς τήν άγοράν τά λαχανοπωλεία άντί λαχανι
κών πωλοΰσι χιόνας. Τά κρέατα όλίγιστα. Ψαρίοΰ 
ούτε ούοά. Ώραίαν εικόνα παοουσιάζουν τά μανάβικα, 
μέ τά εσπεριδοειδή των. Τά πορτοκάλλια πεπασμένα 

( , χιόνα’ φαίνονται οί φλοιοί των ζαχαρωμ-ένοι. Κυ-
α. - vnnn. κακό, ποίησις, τρελλαις, τρεχίό, κυ- ύπάρχει. Τσίχλαις, λαγοί, κοτσίφία, καρδε-

-Α.,ΑΧη,λπί άκόμα.

όπερ ώνομάσθη χ*?17 
Νία Έγημιρ^

του κ. Καμπούοογλου:

ΧΙΟΝΙ! ΧΙΟΝΙ!
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wo ΧΑΝΕΣΑΙ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ.
«

Christmas Eve.

(Su./χ. η. jp,9 213, 214.)

.u/v χρυσών ροΛρύχων των, καθ’ ήν στιγμήν τό θάλπος των, καί ή άνέανάκλασίς των, ζωο
γονούσα’. τάς άφροέσσας μορφάς 'ών αφελών έκείνων Άλ- 
ιβιονίδων, έδιδον εις αύτάς τήν άπαράμιλλον ροδαλό— 
τητα, ής τό καλλιτεχνικόν μυστήριον έξήστραψεν εΐς 

τής Φλαμανδκής Σχολής, καί έτάφη
. Γ___ τού χρωστήρας τού Βαν-Δύκ. . . Μετάτόν περικαλλή έκεϊνον όμιλον, παρετασσόμεθα οί λοιποί, 

ών οί ήμίσεις έξηπλούμεθα έπί γιγαντιαίου ανακλίντρου, 
όπερ έκυλινδήσαμεν μέχρι τής έστίας, οί δέ έτεροι ήνα-
παύοντο έμβριθώς δίκην Γερο’ήιαστών ’Ρωμαίων έπί βύ—Άλλ’ ήδη ήκούσθη ή φωνή «εΐς τήν αίθουσαν,» καί ή ρειών εδρών. II οΐκοδέσποιν; κατείχε κλωστήρά τινα 

άσις αυτή έπανελήφθη μετά ζω-Λ30τ·»-<··- ~Λ " ?ή πυηά ™ «■«»·■>·—’■

_ ~„.ςκ ν *μ» OUJ,
■προφέοω τήν φρικαλέαν λέξιν.

Ουδέποτε χαραιιχό.Ια μοί έφάνη τόσον έξαίσιος !

... .... ^.ivjjoxv, οτε μίχ τών Δεσποινίδων συ- 
νέσχε τήν πορείαν μου, όπως κατζτάξη τάς δύο φιάλας 
μου, έπί τοΰ ένός βραχίονος, καί μέ όπλίσγι τον έτερον 
διά δύο ετέρων περιεχουσών Βουργούνδιον (Claret).

— Θά μεθύσωμεν άπόψε, μοί τό λέγει Γαλλιστί, 
καθότι έν όλ·». —ν ..'.ft.'··-- —

ταίαν έπιθεώρησιν, έκλινε διά τής χειρός τό έλατήριον 
τού κώδωνος. Ό παρατεταμένος αυτού ήχος, άναδοθείς 
άσθενώς, έκ τών κάτω δωματίων, ήρκεσε νά μεταβάλγ 
εις Σατανικήν κίνησιν καί θόρυβον τήν σιγηλήν όνείρω- 
ξίν μας. Οί πάντες άνεπήδησαν βιαίως, καί μετά γελώ
των, κραυγών καί συνωθήσεων ώρμησαν προς τήν Τρά
πεζαν, έφ’ ής παρετάσσοντο αί φιάλαι. Συγχρόνως ό θε
ράπων άντιληφθείς καλώς τού συνθήματος τού κώδωνος, 
ήνοιξε τήν θύραν, καί παρουσιάσθη φέρων εΐς άμφοτέρας 
τάς χεϊράς του, εύρύ άργυρούν δοχεϊον όπερ κατέθεσεν 
έπισήμως έπί τής αυτής τραπέζης. Έν ριπή οφθαλμού, 
έν μέσφ θυέλλης ευθυμίας, αί πλεϊσται φιάλαι έξεπω- 
ματίσθησαν, καί τό περιεχόμενόν των, έχύθη έντός τού 
στίλβοντας έκείνου δοχείο,υ,Δ’/ρρυ,Α/πρά»τι,ΛΓαί/ρα,άνε- 
μίχθησαν έκεϊ έν αφθονία, καί μετ’ ολίγον δύο χάρτινοι 
σακκίσκοι σακχάρεως, καί πλεΐστα τεμάχια λεμονιών, 
ήκολούθησαν τήν Άρλεκινικήν τύχην τών θαυμάσιων 
έκείνων υγρών. Τό δοχεϊον, πληρωθέν μέχρι τού μέσου, 
οϋτω, προσήχθη ύπό τού 'Ρώσσου έκτελούντος πάντοτε 
χρέη τελετάρχου πλησίον τής εστίας, προασπιζόμενον 
ύφ’ όλης τής Βαβυλωνιακής ακολουθίας τού οίκου. Καί 
ή οικοδέσποινα συνεπλήρωσε τό μανιώδες έκεϊνο δημιούρ
γημα, πληρώσασα τό άγγεΐον διά τού ζέοντος ύδατος 
τού λέβητος.

*
♦ *

Κατά τήν τρικυμιώδη έκείνην στιγμήν, έγώ κατέστην 
έζαίρετος Άγαθόπουλος. Διέστελλον ήλιθίως τούς οφθαλ
μούς, εξυον έκ διαλειμμάτων τήν κεφαλήν διά τού δα
κτύλου, καί παρηκολούθουν όλον έκεϊνο τό δράμα, είς δ 
δέν ήδυνάμην ν’ αποφασίσω έάν έπρεπε νά δώσω κωμι
κήν ή έπίσημον χροιάν, μέ τό ύφος Ευρωπαίου, παρευ- 
ρισκομένου έν έλληνικαΐς έκλογαΐς. Έπί τέλους άπεφά- 
σισα νά άπαλλαγώ τής δεινής έκείνης θέσεως έκφράζων 
ενώπιον όλου τού κύκλου τήν άπορίαν μου.

Άλλά τότε έκρήξεις ειρωνικών γελώτων συνώδευσαν 
►ήν έρώτησίν μου. Οί πάντες συνέκρουον τάς χεϊράς 
καγχάζοντες μετά φρικαλέου θορύβου, όστις μέ κατέ- 
στησεν απονενοημένου, μέχρις ού ή οικοδέσποινα λα- 
βούσα έπί τέλους οίκτον ήλθε καί μοί έκρουσε προστα- 
κτικώς τόν ώμον.

— It is the Punch ! (Είναι τό πόντσι) μοί είπε μή 
δυνηθεΐσα νά συγκράτησή κ* έν μειδίαμα.

— Punch ! Punch ! Punch ! έπανέλαβον όλοι έν χορώ 
έπευφημούντες.

— Grog ί (Γκρόκ) έφώνησε καινοτομών ό λοχαγός.
Έζήλθον, άλλά πολύ άργά τής έκπλήξεώς μου. Ήν- 

νόησα ότι έπρόκειτο περί τού περίφημου έπινοήματος τού 
Ναυάρχου Vernon, περί τού πολυθρυλλήτου /Λυτή, δι’ού 
τή συνδρομή καί τού χαμιγΐτον μου, έθέρμαινον τάς 
παντοειδώς ψύχρας Άττικάς Νύκτας τών Νομικών με
λετών μου.

ΙΙλήν τόση διαφορά υπήρχε μεταζύ τού Φοιτητικοί» 
έκείνου έκχυλίσματος, καί τού μαγικού ποτού τών Λον— 
δινείων αιθουσών, ώστε δέν κατακρίνω έμαυτόν διά τήν 
σχολαστικήν έκπληξίν μου.

*
• *

ΙΙαρετάχθημεν πάλιν περί τήν εστίαν, όπου ή φαι— 
δρότης μας έμπνεομένη ύπό τών άρωματωδών ατμών τού 
Punch, άνέλαβεν ύψίστην ζωηρότητα. Έκαστος έκ τών 
συνηθροισμένων έκεϊκατεϊχε μετά συγκινητικής φιλοστορ
γίας εύμέγεθες ύελινον κύππελον, όπερ προέτεινε μετά 
παιδικής ανυπομονησίας είς μίαν τών δεσποινίδων, ήτις 
άνέλαβε παρά τώ Βρεττανικώ έκείνω νέκταρι τά καθή
κοντα Ήβης. Αυτή προκλητικός άνεσυρμένην έχουσα 
τήν χειρίδα τού ηδυπαθούς βραχίονός της, καί τήν δε
ξιάν χεΐρα ώπλισμένην μέ ύπερμέγεθες άργυρούν κοχλιά- 
ριον, έφρόντιζε νά πληροί τά προτασσόμενα, άλληλωθού- 
μενα καί συγκρουόμενα κύππελα, καί νά έπιστέφη την 
ευεργετικήν έκείνην ένέργειάν της δι' έξαισίου μειδιά
ματος, ή πνευματώδους φρασιδίου. Έγώ άπό τού τρο
μερού έκείνου έπεισοδίου όπερ έδημιούργησεν ή άγνοια 
μου, είχον λάβει κωμικοτραγικόν ύφος σκηνικωτάτης 
αιδημοσύνης, καί είχον άποσυρθή είς μίαν γωνίαν τής 
έστίας έπισκιαζόμενος ύπό τού κλειδοκυμβάλου, καί 
βυθίζων μ,εθ’ ύποκριτικής συννοίας καί ρέμβης, τό βλέμ- 
σ.ά μου έπί τών αισθηματικών ποιήσεων τού Μούρ. ΊΙ 
δεσποινίς μέ προσεκάλεσεν ϊνα πλησιάσω τό κύππελον 
οπερ μοί είχον παραδώσει, όπως μοί χορηγήσν) τό μερί- 
διόν μου, άλλ’ έγώ έν τή δραματική έμβριθεία μου, ένό- 
μισα καλόν νά μή ύπακούσω άμέσως. ΙΙλήν άντί περαι
τέρω δεήσεων, ή ώραία πηυματοχόος, αρπάζει μεθ’ ορ
μής τήν άτυχή βίβλον τού Moore άπό τής χειρός μου 
καί τήν άπορρίπτει βιαίως είς τήν άντίθετον άκραν τής 
αιθούσης, όπου έπήλθε καταστρεπτική σύγκρουσις μετα
ξύ αύτής καί ώραίου σινικού άγγείου, μεταβληθέντος είς 
θρυμμάτια. Έντρομος τότε διά τό έμμεσον τούτο έγ- 

[κλημά μου, έρριύα τό βλέμμα μου έπί τής οικονομολο
γικής μορφής τής δεσποίνης, άλλά ποία ύπήρξεν ή έ'κ- 
πληξίς μου, όταν άντί κεραυνών καί άστραπών, είδον 
νά προκύπτγι έκειθεν έν χαριέστατον μειδίαμα.

— All right, Flora, είπεν Αυτό είνε για. τύ χα.(ό !
Καί ένώ έγώ ένησχολούμην μετά τάς λέξεις ταύτας 

είς τήν δευτέραν μελέτην μου έπί τών έθνικών προλή
ψεων, ό Νότιος Αμερικανός κατεσχέθη ύπό ακατάσχε
του ζήλου προς έπίθεσιν κατά τών κατόπτρων, άφ’ ής 
μόλις καί μετά βίας ήδυνήθησαν νά τόν άποτρέψωσιν.

("Emtxt τό τέλος.)

Τϊ meson.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΚΡΕΠ ΧΩΡΙΣ
. ,------ Γ~-», —ηχηροτατον κρότον.. . .. --------.^.,ιλι,. ιον τώ μέσω τής γενικής * *εκείνης έφόδου, κατόρθωσα κ’ έγώ νά συλλάβω μίαν *

•φιάλην οίνου Xeres, (Sherry), καί έτέραν Όπόρ- Τήν εύάρεστον έκε»ην μονοτονίαν, διέκοψεν ή Δέ- 
του, καί διηυθυνόμην νά καταθέσω τό ηδυπαθές τούτο σποινα, ήτις άφ’ ού τέλεσεν έν τώ λέβητι τήν τελεί»·

ΟΙΛί«Λί ΛΛΕΛφίίν OIKOXOMOV, ΑΛί ΑΙ4.ΙΙΙ*η·Χ.ΟΚΛΙΤίΐΛί ΙΧΡΟΒ JLPOM 

ΤΗΧ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ.^,

Κεντρεχή άποβηκ») άπέναντε τοΰ Ταχ\>Προμ.»έου. (G—1)



Mil ΧΑΝΕΣΑΙ

ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ
τοφανές διά την Πόλιν μας ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟΝ, άλως πα
ρισινού ρυδαου. ύπό την επιγραφήν καί την γνωστήν ε-

ΜΕΓΑΛΙΙ ΑΠΟΘΙΙΚΙΙ ΑΡΩΜΑΤΩΝ
ΕΙΣ ΤΟ

ΚΟΥΡΕΙΟΝ ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΟΝ ρ;σ70ϋ ?υΘ^’ ^ό τήν έπιγ?αφήν
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΑΜΤΑ

(Κάτωθεν τής μεγάλης οικίας Μελά.)

πκεταν

ΠΡΩΤΗΝ ΨΟΙΆΝ αγγέλλεται ή πώλησις αρωμά
των εΐς ώρισμένας καί συγκαταβατικά; τιμάς.

Vinaigres—Eaux de Cologne—Brillantines,
Cold—Cream—Pommades—Eaux Atheniennes— 
Eaux de Quinine—Elixirs des dens, τά πάντα 
έκ τών διάσημων γαλλικών Οίκων I»inau<J, 
"Violet κλπ.

Έκάστη φιάλη τών ανωτέρω ειδών 
μόνον δρ. ν. 52.

2Εάπωνες Thridace, Veloutine, Miranda-.............-, nuu- δρ. V. 52.
Eaux alleman<k>s=6p. ν. 4. — Laits <Γ Iris = δρ.
■ν. 4:ΰΟ.—Poudre de Veloutine—δρ. ν. -4.—Cre
me de Lys=Bp. v. 52:30.—Laits ant0pheliques= 
δρ. ν. T.—Gremes Ponipadour=8p. v. <».—Eli- - 
xirs καί Poudres διά τούς όδόντας τών John Evans,1 
Pierre, Botot—δρ V. 52*30.

ΪΙΙΟΚΑΤΑΣΤΒΑΙΑ ΟΙΝΩΝ BTB'HAI
(ΔΜΠΔΖΟΠΟΥΛΟΥ)

ΟΚΤΩ ΑΙΟΟΠΑΪ
φαιδρούς πελάτας οϊτινες θέλουν νά περάσουν παραδεί
σιους έκεϊ μέσα ώρας Χιόνος καί Άπόκρεω, πίνοντες οί
νους Άμπαζοπούλου, Λευκούς καί μέλανας, Mini- 
ραν Μονάχου καί Βιέννης, είς φιάλας, είς τιμάς λίαν
[συγκαταβατικά; καί συνοδεύοντες αΰτάς διά τών πλεων 
ι ί >,φρέσκων εοωοιμων.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΦΙΑΛΑΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ

Οίνοι μέλανες καί λευκοί Άμπαζοπούλου, καί 
κατ’ όκαν ακόμα καί μπίρα Βιέννης καί Μο
νάχου.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΝ ΤΩ ΑΥΤΩ ΚΟΥΡΕΙΩ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΑΤΚΙΝΣΩΝ.
*

Εν Τω Αιτώ ΜγΡΟΠΩΑΕΙΩ πωλοΰνται ε

πίσης Eaux de Cologne ά. μεγέθους δρ. ν. ΙΟ, δευτέ
ρου μεγέθους δρ. ν. 3 καί τρίτου μεγέθους δρ. ν. 3. 
— Μύρα διά ρινόμακτρα διαφόρων είδών^τρίτου με
γέθους δρ. ν. 4,30 ζαί δευτέρου μεγέθους, δρ. ν. 
52,00.—Macassar Oil, δρ. ν. 4.—Stcphauotis Bril— 
lantine, δρ. ν. 52. — Διάφορα Eaux. <le Toilet
te, δρ. 3,30. Toilet Vinegar, δρ. 52. Χά- 
πωνες Windsor πακέτα άνά 3 δρ. ν.

ΛαΜΠΑΙ, ΛΑΜΙΙΑΙ, ΛΑΜΓΙΑΙ όλων τών ειδών καί 

όλων τών συρμών είς τό {>' rjj Οόώ Ερμοϋ^ άρ. 43,
Λαμποπωλείον Τριαντάφυλλου Μπάλλου.

ΚεΩΤΑΤΟΝ ΦΘΑΣΙΜΟΝ ΛΑΜΠΩΝ έκ τών καλ- 

λιτέρων έργοστασίων Βοημίας καί Αύστρίας εκτάκτου πο
λυτελείας καί πρζκτικότητος είς τό i’r ry 'θύω Έρμου, 
άριδ. 5243, Λαμποπωλεϊαν Τριανταφύλλοο 
Μπάλλου.

ΙΑ ΦΩΤΙΣΜΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΧΟΡΟΥ διευθυν- 
Οήτε άγοράζοντες ή ένοικιάζοντες είς τό er rij θύω Έρ- 
μου, άριδ. ’2 13, Λαμποπωλεΐον Τριανταφύλ- 
λου Μπάλλου (4—1).

Εις Το Αιτο ΜυΓΡΟΓΙΩΛΕΙΟΝ πωλοΰνται 
εκτάκτου κομψότητος λαιμοδέται, μπαστούνια 
ψήχτραι, τσαταάραε, οιγαροθήκαι έκ ταρτα· 
ρούγας, ψαλίδια ξιράφια καί άλλα άλλα.

Η ΚΟΝΑΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δια Την Πο

ΛΥΤΕΛΕΙΑΝ Των AΠΟΚΡΕΩ.
(10—1)

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ
ΠΛΛΛΗ καί. ΚΟΓΖΙ.λ

Άθηναι^ ΌιΙός’ Έρμου.
"Απαντα τά είδη γραφικής ύλης είς τιμάς μέτριας.
Έκτυπούνται επισκεπτήρια στιγμιαίος διά τελειο- 

τάτης μηχανής ώς καί χαλκογραφημένα.
Α.αράααονται παντός είδους σφραγίδες, ώς καί επι

κεφαλίδες έπιστλοών έκτυπούμεναι είς διάφορα χρώματα.
ΜΙόνη Αποθήκη τών κατάστιχων άρίστης κατα

σκευής τοΰ σπουδαίου καταστήματος EilSer I. Krits- 
clie τοΰ Αννοβέρου.

Μόνη Αποθήκη διά χονδρικά; πωλήσεις τοΰ Αλη
θούς σιγαροχάρτου ·Ιο1> τοΰ οίκου Jean Barilou 
τής Γαλλίας. ’ (30—20)


