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ΛΟΓΟΣ
ΤΟΪ ΒΟΪΑΕΪΤΟΪ ΠΟΡΟΥ Α0ΪΖ1ΪΑ

τκρί χκταργήσεως τοΟ ορχου χαΐ άνκΟβωρή- 
α«ως τοΟ Χυντάγ μικτός.

Εχομεν έπί τέλους καί οί Ελληνες τόν Ορχδλάψ

νοβαυλίφ, σκάνδχλον τό όποιον ακόμη καί τώοχ είναι 
έν τή άκμή του, διότι οί μέν τής Νόρθχμπτων έκλογεΐς 
δεν έννοοΰν νχ τό κουνήσουν άπό τον άγαπητόν ρήτορα, 
των Βρχδλχφ, ή δε πεισμχτκρικη Βουλή τών Κοινοτή
των δέν έννοεΐ νχ δεχθή κθεον άνθρωπον εις τούς κόλ
πους της, μολονότι έννοούντχ τώρχ νχ όρκισθή. Πρό δυο 
άκριβώς εβδομάδων ό Βρχδλχφ έγέννησε φοβερόν σκάν- 
δχλον, τό όποιον έκαμε νχ τά χάση κχί χυτός ό Γλζδ- 
βτων. Κχί παρά τήν συνήθειαν τών αρχηγών τών κομ
μάτων δεν έςήνεγκε γνώμην ίδικήν του, άλλ’ άφησε τήν 
Βουλήν νά κάμη ο,τι θέλει, έπιτρέψχς τόν άντίπαλόν 
του Νόρθκοτ νχ ήγεμονεύση τή ίμ-έρχ έκείνη φιλελευ
θέρων τε κχί συντηρητικών. Ό Βρχδλχφ. βλέπων οτι κχί

ψηφηφοριας.
Τί Μ,έ τοΰτο ; Ό άκάμχτος Βρχδλχφ επανέρχεται εις

τήν Νόρθχμπτων κχί οί άκάματοι Νορθαμπταΐοι τόν 
εκλέγουν πχ'λιν βουλευτήν, ύπερτερήσχντα τοΰ συντη
ρητικού αντιπάλου του κατά πολλάς ψήφους.

Ή Έλληνική Βουλή δέν ήτο δυνατόν νά καθυστέρηση 
κχί ώς πρός τούτο τής άγγλικής συναδέλφου της. Ό κ. 
Δουζίνχς έζήλευσε δόξαν Βρχδλχφ. Κχί δέν ήτο δυνα
τόν νά μιμηθή άλλος τόν άγγλον έπχνχστχτην ή τό έ- 
πχνχστκτικώτερον όλων τών πνευμάτων, ό βουλευτής 
Πόρου.

Άνχγνωτε τήν ιδιόρρυθμον άγόρευσιν τού κ. Δου- 
ζίν», ϊνχ ίδητε πόσον βκθέως σκέπτεται ή ιδιόρρυθμος 
κεφκλή του. Έσυνειθίσχμεν έν Έλλάδι τούς ολίγον ιδιό
τροπους νά τούς περνούμε γιά τρελλούς κχί μέ μίαν ευ
φυολογίαν ή έν σκώμμα νά τούς ςεμπερδεύωμεν. Άλλ’ ή
μεΐς οΐτινες ποθοΰμ.εν νά έγκχθιδρύσωμεν δικαιοσύνην 
είς ολα,μεθ’ όσης δυνάμεως άγωνιζόμεθχ νά άνακαλύψω- 
μεν τούς κενούς τάς φρένχς κχί τήν καρδίαν, μετά τής 
χυτής έννοούμεν νά έξκίρωμεν τούς ίχοχτας κάτι τι είς 
τό κεφάλι των. Μετά πόθου έπιδιώκομεν τούς τύπους, 
τούς πρωτοτύπους, όπως μετ’ άηδίχς άποφεύγομεν τούς 
κοινοτύπους, τούς άντιγρχφεΐς.

Ο,τι χαρακτηρίζει τόν κ. Δουζίναν είναι ή πλήμ- 
μυρχ τών ιδεών, τών λέξεων καί τών περιόδων, έντός 
τής όποιας ένίοτε ναυαγεί, προκαλών δικαίως καί 
ίλχρότητχ. Πάσχει ειδός τι διανοητικής συμφορήσεως. 
Άλλά σκέπτεται πάντοτε ορθά κχί περιβάλλει έκάστοτε 
μέ νέον φώς τά ζητήματα. Είναι ρωμαλέος άγωνιστής 
τής πρωτοτυπίας καί παρουσιάζει μετά θάρρους γυμνήν 
τήν αλήθειαν, ήτις τρέπει είς φυγήν ή είς προσποιητήν 
περιφρόνησιν τούς δειλούς.

Αί περί τοΰ Συντάγματος ίδέαι του, όσον παράδοξοι 
καί αν φαίγωντχι, είναι κατά βάθος όρθαί- αί δέ περί 
τής γαλλικής έπαναστάσεως σκέψεις του προκχλοΰσι έκ
πληξήν διά τό τόσω άληθές αύτών.

Μέ τόν κ. Δουζίναν θά ένασχοληθώμεν προσεχώς πλειό- 
τεοον.
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Πρόεδρος. Βέβαια δέν δύνασθε παρά νά όρκισθήτε. 1
4. ’Επειδή έγώ έχω άποστολήν καί θέλω νά έκπλη- 

ρώσω τήν εντολήν τών έκλογέων μου, δέν δύναμαι παρά 
νά όρκισθώ, μετά τό σημειωθέν προανάκρουσμα τοϋ μέλ
λοντος.

(Προσε.Ιθόττος τοϋ Ιερέως ύρχίΐ,εται ini τοΰ Ιεροϋ Εύαγ- 
γι.Ιίόύ ό βου.Ιεντης κ. ΛουΓ,ΐνας το>· rerojuapiror opxor')

δπως δώσω είς τό έθνος τό έλληνικον καί συνάμα Χαί'πίνα δίκαια έχρειάσθη ν’ άνακηρύξωσιν έμφυτα έαυτο'ΐς οί 
είς όλα τά λεγόμενα συνταγματικά Κράτη εύκαιρίαν Γάλλοι δπως διακριθώσιν άπό τκ κτήνη* φαντασθήτε 
δπως λάβωσι μίαν σημείωσιν προωρισμένην νά χρησι-
μεύση είς τόν μέλλοντα βίον τοϋ έθνους καί είς διαφώ- 
τισιν τής λεγομένη; έπιστήμης τοϋ Συνταγματικού Δι
καίου.

Κύριοι, οτκν λέγωμεν διατύπωσιν, δεν έννοοϋμεν ού- 
;ίαν, έν άπλουστέραις λέξεσιν είναι εκείνο τό όποιον λέ-]

κατάστασιν έθνους τότε πρώτον άναγνωρισθέντος ώς ό- 
λομελείας άνθρώπων καί ουχί κτηνών τό τοιοϋτο συμ- 
βόλκιον ή Σύνταγμα τό έννοώ είναι επαναφορά τού δι- 

ίου είς τήν φυσικήν κατάστασιν τού λογικού δντος. 
ZTpdidfOc. Αυτός είναι ό όρκος σας ; ελάτε είς τό συμ-

ίκα

ασμα.

τά όποια ή νομική έπιστήμη κηρύσσει αυτοδικαίως άκυ 
ρα καί ανίσχυρα,καθό συνεπάγοντα ύποστολην τής προ
σωπικότητος θατέρου τών συμβαλλομένων, τοϋ ετέρου

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

Ό κ. Ν. I. Δημαρας, συστήσας άρτι γραφεΐον δικηγο
ρικόν μετά τού κ. Δ. ΓΙαπαμιχαλοπούλου, είχεν άνάγκην 
νά τήν μεγαλώση δσω τό δυνατόν περισσότερον τήν βρα
χείας άγόρευσιν—άν ήτο άγόρευσις καί δέν ήτο ψέλλι
σμα—τού συντρόφου του έν τώ ΙΊλημμελειοδικείω κατά 
τήν δίκην Σιοΰμαν. Ήμεΐς όμως δέν εϊχομεν κάνέν συμ
φέρον νά τήν μεγαλώσωμεν, διότι δέν εϊμεθα σύντροφοι 
τού συντρόφου του. Καί άφοϋ έδημοσιεύσαμεν σύνοψιν 
τής λαμπράς άγορεύσεως τοϋ κ. Μπουφίδη, ή άξίωσις 
τού κ. Δημαρά όπως μή καί λέζιν άποκόψωμ.εν έκ 
τών ψελλισμάτων τοϋ συντρόφου του, είναι πολύ συντρο- 
φάτη άζίωσις. ’Αλλά καί την φιλανθρωπικήν αύτήν διά- 
θεσιν νά εϊχομεν, δέν θά ήδυνάμεθα, διότι ό σύντροφός 
του δειλιών ώς πρωτάρης δεν ώμίλει, αλλά έτραύλιζεν. 
Άνεγράψαμεν δμως τό πνεύμα τών συλλαβισμάτων του 
καί μόνον ή σχολαστική διάνοια τοϋ έπικριτού μας ήδύ
νατο νά εύρη δηλητήριου είς τάς λέζεις μας. ο Otar ό 
ηατήρ τον ίηοΛιτογράφει τύχ Σιονμαν, ανηός εγραφετ 
εχείχιχ ° σημαίνει δτι αύτός δέν είχε δημοσιεύσει άκόμα 
τούς λιβέλλους του’ καί ότι ύπό τήν έποψιν αύτήν ή 
πολιτογοάφησις ήτο άθώα, δσον δέν ήτο άθώα ύπό άλ
λας έπό^εις. Ήμεΐς νά δηλητηριάσωμεν νέον ώς τόν 
σύντροφον τοϋ κ. Δημαρα ; Πρός τί; Διά νά στερηθώ- 
μεν τών συγκινήσεων έκ τών μαθημάτων τοϋ Παρνασ
σόν περί τής είς Βόλον καθόδου του ;

θή έκ τού οικονομικού ναυαγίου δπου τόν ώθεΐ ή ατά
σθαλος δημοσιογραφική του πορεία.

Καί τώρα ένθυμούμεθα τάς περιέργους πληροφορίας άς 
έλάβομεν περί τού άγυρτικοϋ τρόπου δι’ ού δ Σιβιτανί- 
δης έξηπάτησε τούς άγαθούς κατοίκους τής Καλαμπά
κας. Κυρίως έφρόντισε νά περνά έκεΐ ώς εκατομμυριού
χος. Κατώρθωσε νά έχη τέσσαρας πέντε ύπηρέτας, άλλους 
μέ βελάδας, άλλους μέ καταχρύσους φουστανελλάδες. 
Αύτός δέ έπρομηθεύθη περίεργον έπενδύτην, έφ' ού προσί- 
ραψεν μ,εγάλα κατάχρυσα κομβία καί έπιβαίνων ένός 
χουηέ έκαμνε τόν γύρον διά τής πόλεως. Οί ύπηρέται 
αυτού παρεμόνευον κατ’ άποσπάσμ,ατα είς τήν άγοράν 
καί εϊχον λάβει διαταγάς άμα βλέπωσι τόν Σιβιτανίδην 
διερχόμενον νά τόν προσκυνώσιν έδαφιαίως. Συγχρόνως 
έδωκεν ένταϋθα έντολήν νά τού στέλλουν συχνά πυκνά 
τηλεγραφήματα μέ παραδόξους ύπογραφάς, διά νά φαί- 
νηται οτι έχει σχέσεις μετά μεγάλων προσώπων. Έν 
γένει έπαιξε ρόλο τυχοδιώκτου τοϋ Πώλ δέ Κώκ καί 
μόνη ή προστασία τοϋ κ. Μανδάλου έμπόδισεν ώστε νά 
έξέλθη ό Σιβιτανίδης έκ τής Βουλής έν μέσω τών φαι
δρότερων γελώτων καί τής ιλαρωτέρας περιφρονήσεως.

Είς τήν προχθεσινήν συνεδρίασιν έλέχθη ή πρώτη 
βαρεία λέξις τής παρούσης συνόδου, προκειμένου περί τής 
συζητήσεως τής εκλογής Κυνουρίας, ύπό τοϋ βουλευτοϋ 
Ευρυτανίας κ. Βουλπιώτου, μνημονεύσαντος καί ένός 
άλλου προηγουμένου.

Ό κ. Στάϊκος τόν ήρώτησε:
— Δέν τρομάζετε νά παραβάλετε τήν Βουλήν αύτήν 

μέ έκείνην τοϋ 1874;
— Δέν τήν παραβάλλω μέ τήν τού 1874, άλλά μέ 

τήν τού 1875.
— Μά δέν φοβεΐσθε νά κάμνετε τήν παραβολήν αύτήν, 

έπέμενεν έοωτών ό κ. Στάϊκος.
— "Οχι, διότι εύρίσκω πολλήν ομοιότητα μεταξύ 

τών δύο.
Ή Βουλή τού 1875 ήτο ώς γνωστόν ή Βουλή τού

Εεδεκοϋ δικαστηρίου.

—-Λ

σκυλλεύοντος τον έτερον είναι λεόντεια συναλλαγή, καί 
έχω ύπ’ όψιν τό έλλ. Σύνταγμα* ή καί άλλων άρτισυ- οτι ό παρ’ ήμΐν διδόμενος δρκος έχει τό μη ορθόν. Αλλά 

καί οίοςδήποτε άλλος δρκος είναι,ώς προεϊπον,ά'στάτων κρατών. Έάν όρκιζώμεθα νά σεβασθώμεν αύτόν
τόν τύπον, σεβόμεθα τό Σύνταγμα, αύτό κατ’ ούσίαν τό

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ.

Τήν άπαλλαγήν μας άπό τού διπλού γόνου τής Κύ
πρου καί τής Καλαμπάκας πρέπει νά μάθητε δλοι οϊ 
μεριμνώντες περί τής ίερότητος τής Βουλής δτι τήν όφεί
λομεν είς μόνον τόν κ. Δηλιγίάννην, όργισθέντα κατά τούς 
μέν εναντίον τών κουμουνδουρικών ώς ψηφισάντων τήν 
άκύρωσιν τής εκλογής τοϋ κ. Ζαίμη, θέλοντα κατά τούς 
άλλους νά φαίνεται ύπέρμαχος τής νομιμότητας, τήν ό
ποιαν όμως νομιμότητα είχε λησμονήσει καί κατά τήν 
εκλογήν Άδάμαντος καί κατά τήν έκλογήν Βάλτου.

Άλλ' άδιάφορον ! Δέν είναι πολύ εύάρεστον νά γνωρί- 
ζη τις τά κινοϋντα τόν κ. Δεληγιάννην έλατήρια. 'Η
μείς λαμβάνομ,εν μόνον τό γεγονός δτι αύτός διά τών 
εννέα ψήφων του ύπεβοήθησε τόν κ. Τρικούπην, δπως μή 
άναγκάζηται νά όμολογή συνάδελφον καί τόν κ. Σιβιτα- 
νίδην άκόμα, άφ’ ού τόσοι τρικουπικοί έδελ.εάσθησαν 
άπό τήν κακοήθη ενέργειαν τού άνθρώπου αύτοΰ, ταρά
ξαντος καί θωπεύσαντος παντοιοτρόπως γήν καί θάλασ
σαν δπως διά μιάς βουλευτικής έδρας, μεθ’ ής κύριος 
οίδε τί οικονομολογικούς συνδέσμους είχε συμπλέξει, σω

,ασυν* ελής,

ιανούς, άγνοούμεν δέ καί τάλλα άκόμη τοϋ χριστια
νισμού. 'Εάν πρέπει νά όρκισθώ έπί τής ίεράς ταύτης βί

άλλοτε μέν τοϋ κ. Ίσχομάχου, άλλοτε τού κ. Καραϊ- 
Γυνέρχον-

διότι είναι έζ έκείνων τά όποια έπιβάλ- 
λουσιν είς τό έτερον τών συμβαλλομένων μερών άπαλλο- 
τρίωσιν τής αύτοβουλίας η καθώς λέγουν οί 'Ρωμαίοι 
μίαν Gapidis diminutio* είναι ά ύποστολή τής προσωπι-

επικρινομεν.

κότητος διά τόν κυρίαρχον λαόν ή μείωσις τών άνα-
φαιρέτων δικαιωμάτων τού ελευθέρου καί έκ τούναντίου

τόν άντικαθήμενον συυ.βαλλ.όυ.ενον

παρόν καί τό μέλλον τούς ζώντας καί μή έλθόντας έπί 
γής* ύποχρεοΐ γενεάς γενεών είς έκείνην την δουλείαν 
την άπεκδύουσαν τής αύτοβουλίας καί αύτοκυριαρχίας. 
Ναί, έννοώ τά κατόπιν έπαναστάσεως Συντάγματα πρός 
δυνάστην άπογυμνούμενον δι'αύτών μέρους τής τηβέννου 
καί πεοιβάλλοντα τόν λαόν είναι άλ.ηθής σύμβασις, συν
θήκη περιστολές τών άφυσίκων δικαιωμάτων τοϋ έζασκή- 
σαντος αύτοκυριαρχίαν έπί λαού δούλου, λαού υπηκόου.

βλου τοϋ ιερού Εύαγγελίου, δέν άρκεϊ νά λέγωμαι χρι
στιανός, άλλ' οφείλω νά παράσχω πιστοποίησιν δτι έκ- 
πλήρώ τά έργα τοϋ χριστιανού. Τίς δέ γνωρίζει ποία εί
ναι ή σημασία τοϋ χριστιανισμού ; (θόρυβος). Δι’ αύτόν 
τόν λόγον άπετυχεν ή όρκομωσία. Καταλήγων έρχομαι, 
κύριοι, έπί τον έπικείμενον όρκον. Πρόκειται, κύριοι, νά 
όμώσω πίστιν είς τήν Πατρίδα : Μάλιστα' ύπακοήν είς

μάς εϊπωσιν : Διατί αύτός ό ιδιαίτερος σύνδεσμος ; 
:τί αύτός ό ιουδαϊσμός ; Διατί καί οΐ Πατρινοί δέν

το ν’ ’ 'Όχι, διότι ή μέν πίστις είναι πρόοδος, ή
δέ ΰπακοή δεσμός, δουλεία, καί δουλεία είς πολιτειολο- 
γικόύς σαλοικισμούς άνευ έλπίδος άπελευθεοώσεως. Δι* 
αύτούς τούς λόγους υποβάλλω είς τήν Βουλήν ύπό σκέ- 
ψιν, έάν δύναται νά μ.οί έπιτρέψη νά μ.ή όρκισθώ»

Πο.Ι.Ιοί. Πώς είναι δυνατόν αύτό :

μέλλον άγνωστον, έν καταστάσει πραγμάτων καθ’ ήν 
τόν κ. Χαδζόπουλον καί τόν κ. Λυμπεράκην άντικαθι- 
στώσιν οί κακοηθέστεροι καί άτιμώτεροι τών χωροφυλά
κων, οί Θεσσαλοί πράττουσι καλώς συνασπιζόμενοι, ά- 
ποπειρώμενοι ν’ άποτελέσωσι δύναμιν καί άναλαμ.βάνον·» 
τες τήν προστασίαν τού τόπου των.

..»-Λ
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ΒΟΥΛΗ
Τετάρτη —12-< Φεβρουάριου,

Περί τήν 3 παρά 1 θ' μ. μ. ώραν ό γηραιός προε- 
δρεύων, εκρουσε τόν κλητήριον κώδωνα άναγκάζων είς 
διάλυσιν τούς κατ’ ιδίαν καί οίονεί οικογενειακούς τών 
κκ. βουλευτών κύκλους, άφ’ ών έγώ πολλάκις άνήρτη- 
σα την τύχην αύτής τής τύχης τοΰ Εθνους.

Μαυρομιχάλη' καί μάλιστα μέ χειροκροτήματα καί ένα 
στόμα γεωργιχοχ, άγωνιζόμενον νά ζητωκοαυγήση.

Ό Ααμβάρδος δέν άμφιβάλλομεν πλέον οτι είναι ό 
μέλλων Πρόεδρος. Τόν είδα καταδεικνύοντα έκάστοτε είς 
τόν προσωρινόν τοιοΰτον τήν άνάγκην νά κρούση τόν κώ
δωνα.

Έπεκυρώθησαν τά πρακτικά. ’Επί τοΰ βήματος βλέ
πω τόν Τζάννε' συμπεραίνω οτι ώμίλει, άφοΰ μόνον έχει- 
ρονόμει.

*

Καί όμως όλιγώτερον ένόησα κατόπιν τόν Πικουλάκην, 
διότι ούτε έχειρονόμει’ εύτυχώς προεγνώοιζα ήδη τό θέ
μα καί τή βοηθείγ μάλλον τών οφθαλμών έσυμπέρανα 
γνωστήν ένστασιν του κατά τής έκλογής Οίτύλου, όσον 
αφορά τούς άλλους, πλην αύτοΰ, τρεις έπιτυχόντας.

'Η μόλις μέχρι της ρινός του διήκουσα φωνή τοΰ Πι- 
κουλάκη μ’ έκαμε παρ’ ολίγον νά ζηλεύσω καί αύτόν 
τόν μηδέν—πλην τοΰ φωνητικού του Γ,ονρχα—έχοντα τό 
ζηλωτόν Δημητρακάκην τόν Χραπαχράπαν, νωχελώς 
έξηπλωμένον έπί τών βάθρων τοΰ βήματος,μέ την κεφα
λήν κεκλιμένην ώσανεί έδεαδάζετο, ένώ μόνος ό πρώην 
υπουργός τοΰ πολέμου βουλευτής Οίτύλου ήδύνατο νά 
κρατή μαθητικής σημειώσεις.

— Καί όμως;
Ό ΙΙικουλάκης έςηκολούθει μέ τήν άξίωσιν ότι όμιλεϊ 

χ,ί'σα του.
Έπί τέλους έτελείωσε* τό ένόησα έκ τοΰ πίλου του, 

τόν όποιον πρός στιγμήν ένόμισα ότι θά τόν έρριπτεν 
άντί χειροκτίου κατά πρόσωπον τοΰ αντιπάλου του- άλλ’ 
ήτο μόνον ρητορικόν σχήμα.

Μέ ολίγον Τζάννε καί όλίγην σάλτσαν Γρυπάρη έπέ
ρασε καί ή έκλογή Ιίατρών μέ τόν Άγγελή της, όσον 
καί άν τόν ήθελεν ό πρώτος μικρότερον τοΰ έαυτοΰ του, 
άφοΰ ήδη είχον προπεράσει ή τής ’Ολυμπίας, ’Όρους, 
Πάλλης, Παξών καί ΙΙαρνασσίδος.

Έπί δέ τής έκλογής Πυλίας, Μισυρλής ό στρογγυλός, 
μετά θάρρους πολλοΰ—διά πρώτην φοράν—καί πλειοτέ- 
οας τής κόμης του ύποψαύσεως άπό τοΰ βήματος, ώμο- 
λόγησεν ότι δέν κέκτηται τήν νόμιμον ηλικίαν, άλλ’ οτι 
δέν ήδύνατο νά μή ύπακούσφ είς τήν θέλησιν τής έπαρ
χίας του καί άπέρχεται, λέγει, ευχόμενος τά βέλτιστα 
πρός εύόδωσιν τών ύπέρ Πατρίδος έργασιών, καί άπέρχε- 
ται έν μέσω χειροκροτημάτων καί έπευφηαιών καί άπό 
τάς δύο πτέρυγας. Τοιαύτη έξοδος αξίζει χιλίας εισό
δους.

*

Κατόπιν έπικυροΰνται άνευ άντιρρήσεως αί έκλογαί 
ATfiyo/c, Σχοπύ.Ιου, Σπετσωχ καί Σύρον, ώς παρεντιθε- 
μένη τις άνάπαυλα, άφ’ ής μάς υπολείπεται ό τελευ
ταίος κατά πάσαν πιθανότητα σταθμός τής εσπέρας ταύ
της, ή έκλογή ΤΓ,ουρε'ρχωχ ή είδικώτερον Άρβράζη.

Έπί τό βήμα Μαυρομηχάλης ό τοΰ οποίου καί
ό λόγος, καθώς καί ή μορφή του, είναι δριμύς, ώς κονίάκ 
χιλίων άστέρων, έχων τό πλεονέκτημα διά τής εύηχου 
ώς σάλπιγγος φωνής του καί τής άναστάσεως τών κε
ραιών τοΰ μύστακός του νά παρέχη είς τά γεωργιχά χει
ροκροτήματα δικαίας προκλήσεις, ώστε νά μή παριστά- 
μεθα πρό τοΰ γελοίου θεάματος τοΰ νά χειροκροτήται ό 
βήξ τοΰ άρχηγεωργοΰ πρωθυπουργού.

— Ούδέποτε, λέγει, ή έκλογή Οίτύλου προσεβλήθη 
άπό τοΰ 1862’ καί ιδού είς ισχυρότατος λόγος έπικυ- 
ρώσεως" έχετε παράπονον ; έγώ συμφωνώ. Άφοΰ άκόμη 
έπί τής βασιλείας τοΰ Γεωργίου ή Οίτυλος δέν ηύτύ- 
χησε νά ΐδη τούς άντιπροσώπους της έξω, δέν δύναται 
νά γείννι τοΰτο έπί τής «πλειοψηφίας» Τρικούπη τοΰ 
Ξεχουμ-πιστοϋ.

Καί ή έκλογή Οίτύλου έπικυροΰται δι’ άναστάσεως.

Ρ·
άδ
χα τής πολιτικής διαμάχης προαγγελλομένη, παρήλθε 
μέ μόνον ολίγον Πικουλάκην καί ολίγα ποτήρια κονιάκ

Έπί ταύτης λαμβάνει τόν λόγον Λεβϋης 6 τρυφερός, 
όστις ύπό τάς δύο χεΐρας ευλογίας τοΰ Άμβράζη καί μέ 
ύφος κάπως ύπενθυμίζον Οίχοχόροχ προσβάλλει τήν έκλο- 
γήν τοΰ Άμβράζη, ώς ανηλίκου,καί ιδία ώς φέροντος έπί 
τής ράχεώς του βουλεύματα κατηγοροΰντα αύτόν έπί φό- 
χω -/.ν.τχ -τΐ,ς συζύγου του καί ί.ωοχ.Ιοπή, είς τό άκουσμα 
τών οποίων ή Βουλή συνταράσσεται καί ή ύεζιά ν.Ίχσχχ— 
τοΰται έξ άγανακτησεως' άλλ’ έπιτυχέστατα ό ’Ράλλης 
τήν άποστομώνέι δι’ ενός: —Δέν θά τό κάνωμ’ έδώ Μεν- 
δρεσέ !

Κκθόλον τό διάστημα τοΰτο ό Δημητρακάκης κάτι 
ίχρα.χαγραχάχιΐ',εχ, άλλ’ άπό τοΰ βήματος μόνον 
τάς σπασμώδεις τών χειρών του άνατάσεις έβλεπα καί 
ογκηθμούς μάλλον ή φωνήν ήκουα, έξ ής μόλις ήδυνήθην 
νά ξεχωρίσω : τήν λύπην του έπί τώ οτι ό προαγορεύσας 
έχωσε τήν μύτην του όπισθεν τοΰ βουλεύματος καί 
άνεκάλυψε τόν άνάγυρον. Καί μάλιστα άφοΰ ολοε οΐ 
βουλευταί είναι κατηγορούμενοι, διότι ολοι φέρουν βου
λεύματα έπί τής ράχεώς των, όπερ ώς τρακατρούκα βάλ
λει φωτιά είς τήν Άριστεράν — διότι είς τήν Δεξιάν 
φαίνεται δέν έκαμεν έντύπωσιν—καί διαμαρτυρήσεις καί 
θόρυβος καί άναστάτωσις καί έπιμονή όπως άνακαλέση 
τόν λόγον του ή άνακληθή είς τήν τάξιν καί - · ·, καί 
.*· . ., καί . . . βάλετε καί τόν Δημητρακάκη στή μέση, 
διά νά έχητε μίαν ιδέαν μόνον τής άξιομνημονεύτοι* 
ταύτης σκηνής.

Άλλ’ ούτος ούδέ πρό τής απειλητικής στάσεως τώ·*

δύο Μεταξάδων τρομάζει, ούδέ εις τόν Δεσποταϊον δια- 
τυπουντχ πρότασιν z νά δώση ές·ζιγήσεις ζ Οά ^Λτζ,σζι 
τήν άποβολήν του—προσέχει, έφ ω. ,

Έδέησε νά τά ύιορθύση πάλιν ό Γλυκύτατος, παρεμ- 
βάς έν τώ μέσω τοΰ θορύβου καί τής κατ’ ιδίαν την στιγ
μήν έκείνην, δέν είξεύρομεν διατί, λογομαχίας μεταξύ 
Βαλέττα καί Ζυγομαλά τοϋ παιδαρί,οντος. .

Τέλος μόλις τό κατορθώνει νά πεισθή καί ανακαλέσει 
τούς λόγους του όπως έξακολουθήση καί τελειώσει, ύπο- 
στηριζων τον άθλιον τοΰτον καί δεικνύει τόν Αμ- 
βράζην.

*

"Οστις καί τόν διαδέχεται διά να εζ.σπάσγ, κατά τών 
γρνσυχαχθάρωχ (έννοεϊ τόν Καραπάνον) καί παρομοιάσει 
τόν εαυτόν του μέ τόν Γιάχχηχ ‘Λγιάχχητ άποδε^όμε- 
νος ούτω καί τό έπίθετον τοΰ άΛέ/ου^οπερ άπέδωκεν 
αύτώ ό Δημητρακάκης' άποτεινόμενος δε μέ τεμενάδες 
πρός τόν Αρχηγόν τής σεβαστής μερίδος (τόν Τοικουπην) 
λύεται είς δάκρυα καί κλαίων παρακαλεϊ τήν βουλήν νά 
παρατήρηση τήν στιγμήν αυτήν τήν μορφήν του διά νά 
-τζεισθτί άν ητό ττοτε δυνατόν νά διαπράξη τοιαΰτα εγκλζ- 
αατα.’ Έπί τέλους άναφέρει καί τόν Σωκράτη,όστις όμως 
δέν έστειλεν είς τόν τάφον προώρως τήν γυναϊκά του, 
όσον καί άν ήτο κακή γυναίκα, δηλαδή Ξανθίππη.

Έν τούτοις έξακολουθεΐ νά κλαίει, ένώ ή άριστερά 
όλη φαίνεται νά τόν θεωρή ολίγον μασααρατζΓαοζ καί νά 
συμφωνεί καθόλου μέ τον κ. Λεοιδην,όστις είπεν οτι καθ 
όν χρόνον μέ τόν ένα οφθαλμόν κλαίει, με τόν άλλον θα 
γελά. Αύτός όμως δέν έννοεϊ νά τά χάση· μεταχειρί
ζεται καί τούς δύο οφθαλμούς του διά νά κάμνη νεύ
ματά τινα είς τόν Τρικούπην τά όποια διεγείρουσι γε
νικόν γέλωτα έν τη αιθούση.

— Τοΰ κάνει κόρτε τοΰ Τρικουπη' λεγει τις.
— Όλω έκεϊνον βλέπει.
— Έκεΐ είναι ή βάσις.
__ Ξέρεις τί τσόχα είναι; . . .
Καί έπί τέλους :
__ Αύτά, κύριοι, έχω, λέγει, νά σάς παρουσιάσω πρός

δέ καί τήν παρουσίαν μου. χ. ,
Καί με ολίγον άκόμη Δεσποταϊον, ολίγον Λεβίδην α- 

φηγούμενον ότι διά νά δείξη ό Αμβράζης είς τήν άνά- 
κρισιν'πώςέλάτρευε τήν γυναϊκά του,έλεγεν οτι τήν τάϊζε 
κάθε πρωί σοκολάτα καί τήν πήγαινε κάθε βράδυ είς τό 
"Λχτροχ τώχ Νυργώχ, ολίγον Καπετανάκην προτείνοντα 
τήν άθώωσιν τοΰ χατηγορουρεχου λόγω αμφιβολιών, ο
λίγον 'Ράλλην πειστικώτερον άποδείςαντα τό ανήλικον 
τοΰ Άμβράζη καί τελευταΐον ολίγον Μίλησιν με τήν 
διαπεραστικήν ώς γαλής φωνήν του, θελήσαντα κάτι νά 
εΐπη έν γνώσει οτι θά έλεγε στά χαρεχα, διότι είξεύρει 
λέγει οτι μάχεται πρός «πλειονοψηφίαν» άλλά τά 
λέγει διά νά πίάσουν τόπο στό χαρτί καί μείνουν ώς 
μνημόσυνον του πτωχού Αμβράζη, χι/ρυσσεται περατω— 
μένη ή συζήτησις και τίθεται τό ζήτημα είς ψηφοφορίαν, 
έφ’ ω πάντες σπεύδουσι νά καταλάβωσι θέσιν καί τότε 
βλέπω τήν πυκνότητα τής Άντιπολιτεύσεως καί σκέ
πτομαι ότι ό Αρχηγός της δέν θά δέχεται πλέον άλλους 
έθελοντάς, διότι δέν έχει τόπο νά τούς βάλη.

*

, Κκτήντησε ώστε όταν άναγινωσκεται ό κατάλογος

τών βουλευτών νά νομίζη τις οτι άναγινωσκεται ο κα
τάλογος τοΰ Τρικουπικοΰ κόμματος.

*
Καί τότε ακούεται ό Κουμουνδοΰρος υποτραυλίζων:

Ποΰν’ οί όρκοι, πουν’ ή πίστις 
ΙΙοΰ έσύ σκληρά μουρκίστης ....

Γενομένης ψηφοφορίας διά ψήφων, 106 κατά 88 δ 
δυστυχής Αμβράζης, καταδικάζεται εις τον δι εζωσεως 
θάνατον. Αιώνια του η μνημη. Λατος.

—--------------------------

ΟΡΝΙΘΟΣΚΑΛΙΣΜΑΤΑ.

Ό τόσον εύγλωττος καί συγκινητικός λόγος τοϋ φί
λου κ; Σιβιτανίδου, ό ώς τοΰ Δημοσθένους λύχνους οζων, 
τοσοΰτον συνεκίνησε καί τόν κ. Τρικούπην, ώστε ούτε 
σήκωσε ’μμάτια νά τόν δ·7, !

Μέγα έσφαλεν ό φίλος μου κ. Αμβράζης, ότι άντι- 
κρούων έν τή Βουλή' τούς κατηγοροΰντας αύτοΰ φόνον 
τής ίδιάς συζύγου δέν έπεπρόσθεσε καί εκείνο που μου 
είπε πρό τινων ήμερων δεικνύων μοι την γλυκείαν φυ
σιογνωμίαν του:—Ιδέτε, κύριοι, αν
μαρτυρή ψυχήν κακούργου ! !

τό τζοόσωπον αυτό
! I

Ό τής Πρωίας φίλος κ. Σχινάς έχει την μανίαν να 
μ’ άποκαλή πάντοτε δημοσία άγαπητόν Πα.Ιιμιχθρωχοχ. 
‘"Ομοιος τόν όμοιον άγαπά, τώ άπήντησα τέλος μια φο
ρά θυμωθείς.

'Ήκουσα δοΰλον νά λέγτ) πρός δουλικό στην^ έζωθυρα. 
—Σ’ άγαπώ, μά τόν σταυρό. Καί εκείνο νά τοΰ απαντα: 
__ Ούφ, καϋμένε, σταύρωμα ποΰ μοΰ κάνεις.

Ι1αλ*ιάνθρωπος.

ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ.

Ποία διαφορά μεταξύ τής άτομικής κινησεως και της
κυβεονητικής κινήσεως ! , „

Πρό πόσων ημερών άνηγγείλαμεν την συστασιν Γυμνα
στικά Συλλόγου, ύπό τήν προεδρείαν του 
Γυμναστικού καί καθηγητοΰ τής Ξιφασκίας κ. · Ρ" 
νόυ παο’ ού προιωνιζόμεβα τότε τόσα καλα δια το 
ίδρυμα τοΰ οποίου έξελέγη προκαθήμενος, ϊνα μεταχει- 
ρισθώμεν τήν ύε.Ιιχάτηχ λέξιν τοΰ κ. Δεληγιαννη.
' Καί ιδού οτι σήμερον εύρισκόμεθα εις την ευαρεστον 
θέσιν νά άναγγείλωμεν οτι ό Σύλλογος ουτος προεοη ηδη 
είς τήν ΐδρυσιν καί Γυμναστηρίου, εκεί, κατα τον Κήπον 
τοΰ Γεεανίου, έν ώραία θέσει, κομψον, μέ καινουργή όρ
γανα, ‘τελείως κατηρτισμένον καί εις την διαθ,σιν των 
μελών τοΰ Συλλόγου νά γυμνάζονται όταν και ο,.ος 
θέλωσιν.
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Όμολογούμεν ότι βλέποντες τήν αδράνειαν τής Κυ· 
€ερνήσεως περί τής ευτάκτου συντηρήσεως τοΰ Δημοσίου 
Γυμναστηρίου, τοϋ όποιου τά όργανα σχεδόν έσάπησαν, 
μή είσακουσθέντο; ακόμα τοϋ Διευθύνοντος αυτό κ. Φω- 
κιανοϋ, ζητησαντος προ πολλού τήν άνακαίνισιν αυτών, 
δικαίως έκπλησσόμεθα έπί τή ταχύτητι, μεθ’ ής ένήρ- 
γζσεν ό κ. Πύργος καί τή επιτυχία δι’ ής έστεψε τάς 
ένεργείας του, άφοΰ τόσον γλίσχρα μέσα διέΟετεν ό Σύλ
λογος ών προίσταται.

_ Ελπίζομεν οτι ό ζήλος ούτος καί τοϋ Προέδρου καί 
— -μοούλων καί τών μελών θά προβαίνη αύξάνων 

και ότι εντός μικρού Οά έχωμεν μέγαν κεντρικόν Γυμνα
στικόν ^Σύλλογον, όστις ού μόνον τήν πρωτεύουσαν νά< 
■περιλάβη εν τή ρώμη καί τή υγιεινή τών άσκήσεών του, 
αλλά καί έν ταΐς έπαρχίαις όλαις νά ποοκαλέση την σύ- 
στασιν παρομοίων Ιδρυμάτων καί έν δίκτυον ύγίεινής καί 
πλαστικής Γυμναστικής νά περιλάβη τόν νωθοάν ύπό
•τήν έποψιν αυτήν τόπον μας.

Πρός τούτο δεν παύομεν νά παραινώμεν τόν Γυμνα
στικόν Σύλλογον όπως μετά την συγκρότησιν τού Γυμνα
στήριου συγκέντρωση ολας τάς ένεργείας του διά διαφό
ρων μεθόδων είς την έγγραφήν χιλίων καί δισχιλίων α
κόμη μελών, όπως έκ της αφθονίας τών μέσων καί τής 
«ςαπλωσεως αυτού έπί πολλών κοινωνικών τάξεων άο- 
ςηται μεγαλοπρεπώς έκπληρών την αποστολήν του.

’Ιδού καί αί όλίγαι λέξεις δι’ ών ό Πρόεδρος τού Γυ
μναστικού κ Πύργος πρσσεφώνησε τά μέλη, ‘παοαδίδων 
προχθές το Γυμναστήριου είς τόν Σύλλογον : '

«Κύριοι,

μάτιον, τά όποιον πρό πολλοϋ τέρπει τούς άναγνώστας; 
τοϋ συναδέλφου 'ΡαμπαγΆ.

Είναι τά πρώτα αύτά δοκίμια τού νέου Κυριακίδου, 
κατελθοντος εις την ανατολικήν διηγηματογραφίαν μετά 
τόσης τόλμης καί επιβολής, την οποίαν ή επιτυχία του 
μόνον καί εξηγεί καί συγχωρεΐ.

Ο κ. Κυριακίδης φαίνεται καθ’ ήμάς γεννημένος διη
γηματογράφος. Συλλαμβάνει τόσον εύκολα, ώς νά ήτο 
θήλυς κονικλος. Δέν μελετά αύτός τήν φανταστικήν του 
συνΟεσιν, άλλ αύτη εκτυλίσσεται έν τή κεφαλή του, ώς 
τολύπη τήν όποιαν ρίπτεις καί με τήν ώθησιν έκείνην 
την βλεπεις έπί τινα καιρόν άφ’ έαυτής έκτυλίσσουσαν 
το νήμά της.

Είναι κομψός είς τό γράφειν, φυσικότατος είς τόν διά
λογον καί μόνον ολίγον είς τάς εκφράσεις, άν
και είναι λίαν τολμηρόν νά δανείζηταί τις τό όνομα τοϋ 
δυνατωτέρου όλων τών μυθιστοριογραφιών πνευμάτων, 
ινα προσαρμόση αύτό είς άπλοϋν τής τέχνης δόκιμον. Ύπό 
καθολικωτέραν όμως έποψιν ζολαδίζόυν οί χρόνοι οΰς 
διερχόμεθα καί ό Κυριακίδης είναι έπίσης τέκνον τών 
καιρών του.

Πιστεύομεν ότι ή συλλογή του θά εύρη πολλούς άνα—
/.----- k./_. ------- i ______ , ,γνώστας, διότι είναι τόσον τερπνή, άπολαυστική καί’ , «γ» , , , Γ..... .  .... ~ ΑΛΙ

περίεργος. 1 πο την αντίληψιν παντός πνεύματος, ύπό 
την θέρμην βίου τών χαρεμίων, ύπό τόν κομψοτέχνην 
κάλαμον, και ύπό τάς γυμνότητας τοϋ διαλόγου, αί 
Xrazo.hxal σχιραί τού κ. Κυριακίδου θά προσκαλέσουν 
πολλούς νά άναπαυθώσιν έν τή δρόσφ καί τή'ψυχαγωγία 
των. ’ · /. ι ι .

r

ΩΡΑΙΟ!» ΚΤΙΙΜΑ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ-
ρίς Γυμναστηρίου.
, II συστασις όμως τοιούτου άνευ συνδρομής έξωτεοικής 
εφαινετο εις τινας ές ήμών πολύ δυσχερής· άλλ’ έξετάσαν- 
τες καλλίτερου τάς δυνάμεις μας άπερρίψαμεν πάντα δυ-

συνδρομής τής κοινωνίας
„ Κατηρτισαμεν όθεν έν θέσει κεντρική Γυμναστήοιον νοραματική 
εχον επιφάνειαν τριακοσίων περίπου τετραγ. μέτρων’
-ερ.-.ε φραγμένου και περιέχον τά άναγκαιότεοα ποός ά-

t * ·
; *πόκειται διά. τής τακτικής φοιτήσεως

,. · γ* ·ι*ω .έρας εκπληρωσεως τών υποχρεώσεων 
κνε .α ομεν, να συντηρήσωμεν τό γυμναστήριου αύτό’

Σάς παραδίδω, Κύριοι, τό Γυμναστήριου.«

’Εν τή ΆπξαρτησΙα τής Θεσσαλίας ειδομεν δημοσιευο- 
μενας άρχαιολογικάς επιγραφής εύρεθείσας έν ύπερόχω 
κτήματι τού γνωστού τής Μακεδονίας δημοσιογράφοι 
Άδκμ. Άνχκατωμ,ένου, αρχαίου έραστοϋ τής'νοαι_ 
σματολογίας καί άρχαιολογίας.

Φαίνεται ότι ή μεγάλη έν Λαρίσσνι ιδιοκτησία τού κ. 
Ανακατωμένου, κειμένη έπί κεντρικωτάτης θέσεως, πα- 

ώς άποβλέπουσα πρός τά Τέμπη καί τάς 
<ορυφάς τού Όλύμπου, κρύπτει μέγαν αρχαιολογικόν 
θησαυρόν, ή δέ ’Αρχαιολογική 'Εταιρία καλόν είναι νά 
κεοιμνήση περί τούτου.

Ή ιδιοκτησία τοϋ κ. Άδάμ κατείχετο ύπό τού τουρ
κικού στρατού, ζημιώσαντος αύτόν παντοιοτρόπως, άλλ’ 
εύτυχώς άφέντος άλώβητον τόν έν αύτώ κρυπτόμενου 
αρχαιολογικόν θησαυρόν. ‘

Τό κτήμα έχρησίμευεν άλλοτε ώς απέραντου Ξενοδο-

ανατολικαι ςκηναι.
Ο_Βυζαντΐνος διηγηματογράφος- Έπαψιεενώνδχς

1£. Κυριακίδης αγγέλλει "τή, 
(ν/, π.ριεχουσων δυο διηγή».

την εκδοσιν ’AraToiixStr 
ματα καί έν μυθιστορη-

Έπειδή δέ έν Λαρίσσνι δέν ύπάρχουν ξενοδοχεία, οί 
τοιούτου είδους έπιχειρηματίαι άς σκεφθώσι νά χοησιμο- 
ποιήσουν τοιοϋτο μοναδικόν κτήμα.

Καί ήδη ό κ. 'Ανακατωμένος αναγκάζεται νά πωλήση
•ό κτήμα μετά πόνου, άλλά μόνον έπί τή έγγυήσει ό’τι 
εν θά καταστραφώσι τα εν αυτω κεκρυμμένα θεσσαλι— 
ής αρχαιότητες κειμήλια.

Καλόν θά. ήτο,έάν ή ’Αρχαιολογική 'Εταιρία ή τις τών

φιλοκάλων πλουσίων ή τό δημόσιον προέβαινον είς αγο
ράν τού κτήματος. , .

Έπαναλαμβάνομεν οτι καί ή ιδιωτική επιχειρησις 
ίδρύσεως λαμπρού ξενοδοχείου διά. τής αγοράς αυτής ευ- 
ρίσκεται ύπό όρους λίαν κερδοσκοπικούς.

οι * “ * '
,/.I -- -
θέλοντες πληροφορίας απευθύνονται ή προς τον 

ιυιυ, ή πρός ήμάς ή πρός τόν βουλευτήν Λαρίσσης κ. 
Ίωάννην ΙΊαπαδόπουλον.
ίδιον

CONCERT=HOLSTEIN.
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Φί.1τατο>· Μή Χ-άνεσχι.
Je viens conime la moutarde apres diner.
En tout cas mieux vaut tard que jamais.
Πλεϊστοι λόγοι μέ άπέτρεψαν νά περιγράψω τούς έν- 

ταϋθα χορούς κατά τά; καί ίσως υστέρησα τι-
νάς τών άναγνωστών τού Mt, Xarcaat. πολλών κωμικών 
έπεισοδίων, ατινα ήδύναντο νά διεγείρωσι καί τού άπα 
θεστέοου Γερμανού τό μειδίαμα. Δέν πταιω εις τούτο. 
"Ας οψεται ό στενός κύκλος τής κοινωνίας μας, ητις η-

X —

<·πα τα πεντε φραγΛ- r-’i · , ? ο-
•ως καί άνευ ούδεμιάς τύψεως συνειδοτος να έκθεσω τα

Μετά τήν μουσικήν εσπερίδα έν τώ Ώδείω, έπήλθεν 
έα τώ κ. Όλστάϊν νά τέρψη καί τό Πειραϊκόν κοινόν 

δι· όμοιας έσπερίδος, έπί τφ σκοπώ δέ τουτω μετέβη 
παρά τώ κ. Δημάρχω, ?αί έζητησε την αίθουσαν του 
γρηματιστηοίου, ούτος δέ φρονών οτι, επειδή το ασκοπον 
καί'άκοο,ύον τοϋτο κτίριον έγένετο έπί τής δημαρχιας 
του, δύναται νά διαθέτη τά. πάντα κατά φουλησιν, πα- 
οεχώρησε τήν αίθουσαν. "Αλλως οαως έφρόνει ή αντιφρο- 
νούσα. αύτώ εφορεία τής λέσχης’ ιδού όθεν ,ήτημα ακαν
θώδες, ιδού διαπληκτισμοί, ιδού αναμνήσεις παλαιάς 
έποχής μποούσκου καί ρετσινάτου, ιδού έπί τέλους επί
σημός δήλωσις τής έφορίας, ότι δέν παραχωρεί την αι- 
θοόσαν, καθότι ούδέν τό κοινόν μεταξύ Δήμαρχου καί

Τό μέγα ζήτημα τής ημέρας έληξε δια μιάς αιτησεως 
■τού κ.'Όλστάϊν πρός τήν έφορίαν, καί ούτω ή αίθουσα 
παρ'εχωρήθη καί ώρίσθη ή έσπέρα τής παρελθούσης Τε
τάρτης, έγώ δέ συνεπής είς πάς άρχάς 0Τ'· πρέπει νά 
ήυ,αι πανταχοϋ παρών, έλαβον περί τήν 9 εσπερινήν την 
πρός τήν λέσχην άγουσαν, καί διά τού σκοτεινού διάδρο
μου έφθασα είς τήν αίθουσαν, είσήλθον καί κατελήφθην 
ύπό’ρίγους, ένεκα τής έν αύτή έπικρατούσης πένθιμου σι
γής. Ένόμισα πρός στιγμήν οτι είσήλθον είς^οικον, ένθα 
ό θάνατος πρό μικρού ά.φήρπασε τινά τών οικείων, και 
έζήτουν διά τών οφθαλμών συγγενή τινα, όπως αποτείνω 
τούς συνήθεις παρηγόρους λόγους, ότε εύτυχώς συνήντη- 
σα γλυκύ βλέμμα μελανείμονος κυρίας, όπερ μετεϋαλε 
τάς καταλαβούσας με πένθιμους ιδέας, καί μηχανικώς
πως έλαβον τήν τυχούσαν κενήν θέσιν.

Τότε έξετυλίχθη πρό τών οφθαλμών μου θέαμα σπά
νιον διά τό άσύνηθες καί ποικίλον. Τά έν τώ μέσω θρα
νία κατείχε τό ώραΐον φύλον, όπερ βασιζόμενον ίσως εις 
μόνην τήν φυσικήν καλλονήν, παρημελησε τόν εξωτερι- 
Ικόν καλλωπισμόν καί πρός στιγμήν μοί εφάνη, οτι όπως 
είδον ολον εκείνον τόν γυναικεΐον κόσμον προ μικρού, είς 
τόν μονότονον περίπατον τής προκυμαίας, τόν είδον 
καθ’ όλα όμοιον καί έδώ μεταφυτευμένον, καί είς κάθε 
άλλο προδιατεθειμένου ή νά ζωογονηθή υπό τής μουσι
κής. Δεξιόθεν τών κυριών, ολίγον κατωτέρω, έκάθηντο ΟΪ 
γονείς, οί συγγενείς, οί μεγαλέμποροι, οί όγκοι τής πο- 
λεώς μας καί οί άφ’ εαυτών προβιβασθέντες έμποροι. I- 
σταντο έκεΐ διότι‘έπρεπε νά ήναι, ήπόρουν διατί ηλθον, 
παρετήρουν ασκαρδαμυκτί του; εισερχόμενους, υπευοηθο^ν 
τήν σιγήν, πράγματι όμως έσκέπτοντο εί; τάς^ τιμάς 
ζακχάρεως καί συναλλάγματος, ώς έ^ενόμην αυτήκοος 
μάρτυς αργότερου, καθ’ ήν στιγμήν ό δυστυχής Όλστάϊν 
έμόχθει νά. καταστήση έτι γλυκυτέρους τούς φθόγγους 
τού ύπ’ αύτοΰ δαμαζόμένου κυμβάλου! Πλησίον τής Ου
ράς έκάθηντο κυκλοτερώς ένθεν καί ένθεν πλεϊστοι όσοι 
έαποροϋπάλληλοι μέ τά Κυ(>ιαχάτιχά των’ ΐσταντο ως α
γάλματα’ ούδ’ αύτήν τήν άναπνοήν έλάμβανον, φοβούμε
νοι μή έπισύρωσι τήν προσοχήν τών λοιπών.

Ύπό τοιούτους οιωνούς έκάθησεν ό Κ. Ολστάϊν παρά 
τό κύμβαλου καί ήρξατο έκτελών διάφορα μουσικά, τεμά
χια τού Wagner, List, Cliopin, Gounod, Bellini, Paga
nini καί λοιπών, είς ά ό καλλιτέχνης άνεδείχθη ανώτε
ρος πάσης περιγραφής. "Εκαστον τεμάχιον έχειροκρο- 
τεϊτο, ιδίως ύπό τών έμπορούπαλλήλων, οϊτινες ι.-οσ«. 
πάθουν διά τής ένδείξεως ταύτη; ν’ άποδείςωσίν οτι 
έχουσιν άκούσει όμοιων μουσικών έργων καί εις τάς επαρ
χίας των. Ματαία προσπάθεια ' Έκ τής όψεώς των 
πασιφανές έγένετο ότι έδέοντο νά έπέλθνι τό τέλος της 
έσπερίδος, καί παρέλθη άπ’ αύτών τό ποτήριον τούτο .

Snipiii'tisil.

Ή ζωή ε 
είναι τά έτ 
καί θεομαστ

ΣΚΕΨΕΙΣ.

ς σιδηροδρόμου, τού οποίου σταθμοί 
ικός σταθμός άφίζεως, ο θάνατος, 
'.δηροδρόμου αύτοΰ .... οι ιατροί.

Ό κ. Σ. ώς σύζυγος είναι δυνατό; κερασφόρος. Α
παντά τόν φίλον του Ξ. πρό όλίγου νυμφευθέντα.

__ ΤΩ! τά συγχαρητήριά μου, τώ λέγει, αγαπητέ συ
νάδελφε. .

. Σο-άόί.ίγος ; Δέν θά είσαι σ τα καλα σου.

Μετχζύ δύο δε^τζο’.νών:
— Καϋμένη έγώ έννοώ νά νηστεύσω την σαρακοστη.
— Άκούς έκεΐ;’Κ’ έγώ θ’ άφήσω τόν Παύλο «ύ «ιν6 

πολύ χονδρός καί Οά ριχθώ τού Κωστή που δεν «χει 
διόλου άλειμμα ό καϋμένος.

L
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χ-*-

*ΙΙνοιξβν ί ! Ήνοιξεν 1 ϊ
•πρό πέντε ημερών γελόεν καί έρυθρόχρουν ώς μπριζόλα 
αιμοσταγής τό

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

καί συν αύτφ ήνοιξαν καί τόσο», στόμαχοι τοσούτων πε
λατών τοϋ μεγαλοπρεπούς ξενοδοχείου οΐτινες έν μέσω 
γελώτων καί θυμηδίας καί τοσαύτης φαντασιώδους πο
λυτελείας καταβροχθίζουσι τά τερψιλαρύγγια φαγητά του.

"Εχουν όλα ελκυστικήν δύναμιν ώς κόραι σφριγώσαι !
Κάμνουν θαύματα διότι σέ χορταίνουν εύθύς, ένώ άμα 

καθίσης νομίζεις ότι δέν θά γλυτώσης μέ πέντε μερίδαις 
τούλάχιστον !

Έχουν τό ιδιαίτερον προσόν νά σοΰ πληρώνουν ρ,ζ τό 
αίματόχρουν νόμισμα τής υγείας τό ωχρόν τοΰ Γεωργίου.

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ
γείνεται έφοδος άπό τής 11 π. μ. καί τής 6 μ. μ. ύπό 
τόσων πολιορκητών στομάχων.

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ
άν γελασθγς καί ύπάγγς κατά τήν Ιην τό μεσημέρι ή 
τήν 8ην τό βράδυ δέν θά εύργς ούτε μίαν πατάταν !

‘Μ υπηρεσία.
διεξάγεται ύπό γχρσιώτ πρώτης μέ ταχύτητα ηλεκτρι
κού σπινθήρας. ΙΙρίν ξεδιπλώσης τήν πετσέτα σου έχεις
ένώπιον σου τό φαγητόν. Σέ ύποχρεώνουν μέχρι..............
μπαξισιού.

•H καθαριότης,
ώς παρθένος ιδιότροπος, μέ λευκήν έσθήτα καί λευκοτέ- 
ρους βραχίονας διατάττει τά πάντα κατά τό ίδιον αύ
τής σύστημα.

‘II πρωτοτυπία
φθάνει μέχρι τοΰ διπλώματος τών πετσετών .'

Οί πολυέλαιοι, τά διπλά παραπετάσματα, τά έπιπλα, 
ή έπίστρωσις τών τραπεζών, ό χοωυ-ατισυ.ός τών τοί- 
χων, όλα, όλα, δεικνύουν πρωτότυπον πνεΰμα καλαι
σθησίας (bon gout.) καί πρός στιγμήν νομίζεις ότι εύρί- 
σκεσαι εις έστιατόριον τοΰ Palais Royal.

'H Μάεντρικάτης
τοΰ ξενοδοχείου, έπί τής κεφαλής τής όδοΰ Έρμοΰ καί 
πριρά τήν πλατείαν Συντάγματος, θέλει καταστήσει αύ
τό κέντρον τοΰ καλλιτέρου κόσμου καί τών μεγαλοπρε
πέστερων γευμάτων. Καί τοΰτο προνοήσας ό άξιος δι
ευθυντής αύτοΰ, έφρόντισε νά διασκευάση καί ιδιαιτέ
ραν αίθουσαν, έπίσης μεγαλοπρεπώς εύπρεπισμένήν, δι’ 
οικογένειας καί ομίλους φίλων.

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ
είναι εύρωπαϊκώτατον, άμίμητον, καί όστις έννοεΐ νά 
τρώγγ καλά καί πληρώνγ τίποτε, άς εισέρχεται εις τό 
λαμπρόν καί άρτισύστατον

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΟΙ’ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ'

■ ·. Η ΕΛΛΑΣ
ί'Αή Λ/ς όδοΰ Έρμοι’., παρα τη πλατεία Συντάγματος.

και έκ»Γ Au revoir!
(Ε,-3).

ΜΕΓΑΑΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ
ΕΙΣ ΤΟ

ΚΟΪΡΕΙΟΝ ΚΑΙ ΜΪΡΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΙ’ ΓΕ«Ι*ΓΑΛίΤ4.

(Κάτωθεν τί)ς μεγάλης οικίας Μελά.)

ΙΙΡΩΤΙΙΝ ΦΟΡΑΝ άγγέλλεται ή πώλησις αρωμά
των εις ώρισμένας καί συγκαταβατικής τιμάς.

Vinaigres—Eaux de Cologne—Brillantines,
Cold—Cream—Pommades—Eaux Athenieiines— 
Eaux de Quinine—Elixirs des dents, τά πάντα 
έκ τών διάσημων γαλλικών Οίκων Ι*ίη:ι»ιι1,
V iolet κλπ.

Έκάοτη φιάλη τών ανωτέρω ειδών 
μόνον δρ. ν. 2.

Χάπωνες Thridace, Veloutine, Miranda= 8ρ/ν. 2. 
Eaux allemandes=J5p. ν. 4. — Laits d’ Iris == δρ. 
v. -4:550.—Poudre de Veloutine= δρ. v. 4---- Cre
me de Lys= δρ. v. 2:550 •—L« its antiphiliques— 
Bp. v. T.-—Grimes Poir.padour=6p. ν. β.—Eli
xirs καί Poudres διά τους όδόντας τών John Evans, 
Pierre, Botot=Bp. ν. 2-550.

*

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΝ ΤΩ ΑΤΤΩ ΚΟΥΨΕΙΩ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΑΤΚΙΝΣΩΝ.

Εν Τω Αυτω ΗιΤΡΟΠΩΛΕΙΩ πωλοΰνται έ

πίσης Eaux de Cologne ά. μεγέθους δρ. ν. ΙΟ, δευτέ
ρου μεγέθους δρ. V. 5» καί τρίτου μεγέθους δρ. V. 3. 
— Μύρα διά ρινόμακτρα διαφόρων ειδών τρίτου με
γέθους δρ. V. 4,550 καί δευτέρου μεγέθους, δρ. ν. 
?,6Ο.—Macassar Oil, δρ. ν. 4.—Stephanotis Bril— 
lantine, δρ. ν. 2. — Διάφορα Eatix <le Toilet
te, δρ. 3,550. Toilet Vinegar, δρ. 2. Χά
πωνες Windsor πακέτα άνά 3 δρ. ν., πρός δέ καί 
είς ράβδους δραμίων 85, δρ. I , Σάπων Γλυκερίνη είς 
ράβδους δραμίων 75, δρ, ν. I.

Εις Το Αυτό Β9ϊτΡΟΙΙΩΛΕΙΟΝ πωλ.οΰνται 
έκτάκτου κομψότητος λαιμοδάται, μπαστούνια, 
ψήκτραι, τσατσάραι, σιγαροθήκαι έκ ταρτα
ρούγας, ψαλίδια, ξυράφια καί άλλα καί άλλα.

, 00—5)


