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Β. ΓΑΒΡΙΗΑΙΔΗΣ AIETHVSTIIS

Ο ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ.

Τρεκού«ης-Ι*άλλης .Λομ,βάρΠος-Καιλλεγόίς
ϊ’οΰφας-ΐώαραϊακάκης.

’Ey μέσω ποία; Ουέλλης παρέστη ό κ. Κουμουνδοϋρος 
si; την δρκισιν τοΰ διαδόχου του Τρικούπη και προσυπέ- 
γρχύε τό Β. Διάταγμα ! Έφυσα ό καιρό; προχθές μετα
βολήν υπουργικήν, έβρεχε διορισμούς καϊ χαρτοφυλάκια, 
τό καταπέτασμα τών Βελεντζικών έσχίσθη εί; δύο άπό 
άνωθεν έω; κάτω, καί έν μέν τεμάχιον καταπετάσματος 
έλαβεν ό ΙΙαπαμιχαλόπουλος καί έτυλίχθη, εΰρεθείς γυ
μνό; ώ; ό Άδάμ, άφ’ ής έγεύθη τό πρώτον μουλκέϊκον 
πεπόνι έκ τοΰ Βελενδζικοΰ κήπου καί μή τολμών νά πα- 
ρουσιασθή, οϋτω πως πρό τών έφθαλμών τής Παρθένου 
Δικαιοσύνης, ήν φυλάσσει δράκων ξανθός, ό Κησλάρα- 
γα; Ράλλης' τό δ* άλλο τεμάχιον, λευκόν ώς σουδάριον, 
άρπάσας έβαλε μέσα, ώ; ροΰχα άπλυτα εντός μπόγου 
πλυντρίας, τά πρασινοκίτρινα μέλη του ό ενάρετο; Σω- 
τηρόπουλός, καί λαβών αυτά επ’ ώμου έπήγε νά τά κα- 
Οαρίση εί; τό νερό τοΰ Κεφαλαριοΰ !

Ό άνεμο; ήτο μανιώδης· καπέλλα υπουργικών καί μαν- 
δήλια γεωργών έφέροντο έπί τών ορμών του ώ; σκόνη λειο- 
τριβομένων λιθαρίων τοΰ Σούτσου, έβόϋζε δέ δι’ δλη; τή; 
ήμέρας ώς φωνή Τρικούπη ύπό τού; θόλου; τοΰ Βουλευ- 
τηρίου καί ποτέ τόν μονότονον βορράν διέκοπτον έκτακτοι 
περίοδοι ευγλωττίας Είσαγγελέως Βουλπιώτου, άποτει- 
νομένου εις τόν γαληνότατον Βάλβην, έοωτώντα τή στιγ
μή έκείνη τόν μάρτυρα Παπαμιχαλόπουλον :

— Εχει πατριωτισμόν ό Βελένδζα; ;
Αί ύελοι τών παραθύρων έθραύοντο καί έπατάγουν έπί 

τοΰ λιθοστρώτου ώ; γυαλιά καρφιά τοΰ Μπούμπουλη, 
δστις είχε κολλήσει τή, ώρα εκείνη τό αύτί του εις τό 
στόμιον τοΰ τηλεφώνου μέ τόν Άράπην καί συναισθανό
μενος δτι διά τελευταίαν φοράν γίνεται τό κόλλημα αύ
τό, διά τοΰ οποίου έπί έν καί ήμισυ έτος τόσαι τρέλλαι,

τόσα δαιμόνια, τόσαι ερωτήσεις άν είναι μπουνάτσα διά 
νά μεταβή είς τόν Ναύσταθμον, τόσα ιδιαίτερα συμφέ
ροντα έσφυρίζοντο, δέν είχε πλέον ξεκολλημό.

Τοσάκις είχε πή οτι :
— ’Εμένα δέν ιδρώνει τ’ αύτί μου.
Καί δμως είχεν ιδρώσει τόσον, ώστε έδέησε νά τοΰ 

περεχύσουν πέντε μαστέλλου; νερό, διότι άλλως έπρεπε 
ή το τηλέφωνον νά χάση τό στόμ.α του ή ό Μπούμπου
λη; τ’ αύτί του.

Ουδέποτε πεισματωδέστερον έκολλήθησαν έρωτιώντα 
σκυλιά άναμ.εταξύ των.

Ο ουρανό; ήτο κατάμαυρο;, μαυροφορεμένο; σύννεφα, 
τά πένθιμα τοΰ Κουμουνδουρικοΰ κόμματος, κηδεύοντος 
έκεΐ έναερίω; χωρίς διάκο καί χωρίς παπά., μετά σιωπής 
έπομένως έκπληκτικής, τόσαις Καστέλλαι; καί Καστα- 
νιώτισαις, ’Αστυνομίας καί Κεντρικά Ταμεία, Τελωνεία 
καί Προξενεία, δώρα καί κλοπάς, χουζοΰρι καί Άγιος ό 
Θεός !

Τί κρύο ήτον έκεϊνο, βαρύ ώς άπόφασις Τρικούπη καί 
διαπεραστικόν ώς προσβολή Ράλλη, κρύο Δεκεμβρίου, 
κρύο Σουηδίας καί Νορβηγίας, κρύο τή; τσέπης τών οπα
δών τοΰ κόμματος, κρύο τής καρδιάς τοΰ Σωτηροπούλου 
καί τής φαντασίας τοΰ Μπούμπουλη, κρύο τή; Δικαιο
σύνης, κρύο τοΰ Ε’ιδικοΰ Δικαστηρίου.

'Αντίο ! ζέστη τοΰ Ναυστάθμου καί τοΰ Κονιάκ μ.έ 
λεφτά τοΰ Υπουργείου, άντίο ! ζέστη τών συμφωνητικών 
καί τών Άδαμάντων τοΰ Δζεέν, άντίο ! καύσων τών πα
ραγγελιών καί τής ζεστής γαλέτας, άντίο ! κυνικά καύ
ματα τών προμηθειών καί μυστικών συνεννοήσεων μέ 
Τσιγγρούς καί μέ Ντελμπεντέρηδες.

Ό Κουμουνδοϋρος δι’ όλης τής ήμέρας έτρεμε .... 
άπό κρύο ! Δέν τά κούνησε άπό τό Κρεβάτι του ! Του- 
βαλαν τρία παπλώματα Δζάνηδες, πέντε κουβέρτα.’.; Βε- 
λένδζηδες, πάλιν έκρύονε. “Ηθελε λέγει γιά νά ζεσταθή 
τσάι 'Ροΰφο ή σοκολάτα Μποΰτο. Άλλ’ ούτε είς τοΰ 
Παυλίδου, ούτε είς τοΰ Σόλωνος εύρέθη τή ήμέρα έκείνη, 
τοιοΰτο τσάι καί σοκολάτα.

Μόνον άπό ώρας είς ώραν τά σύννεφα έσκορπίζοντο, ό
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ουρανό; έκαθάριζε καί δύο φωκόλα τοϋ Τρικούπη,έξ λευ
κοί λαιμοδέται και ισάριθμα ζεύγη χειροκτίων τών νέων 
υπουργών, άνεφαίνοντο έπί τοϋ όρίζοντος έκπέμποντα 
κακά; καί ψυχρά; ήλιακάς ακτίνας.

’Ησαν όμως τόσον περιοδικά! α! άνατολαί αύταί εύ- 
δίας ! 'Ο Ουρανό; τής ’Αττική; έδειξεν οτι πενθεί τόν 
Κουμουνδούρόν του, διότι αύτό; άντανέκλα την άστα
σίαν καί τά; μεταβολάς του, τά; ελαφρότητα; καί τά 
κέφια του, τώρα την ειρήνην καί τώρα τόν πόλεμον, τώ
ρα τά χιόνια καί τώρα τόν ήλιον, διότι αύτό; ήτο ή 
προσωποποίησι; καί τής σκόνη; καί τή; λάσπη; του καί 
τοϋ άγριοκαΐριοϋ του καί πρό πάντων τών χρυσών ν,ν.ζ- 
ρών του.

■go···----------

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Παρ’ άξιοπίστου πηγή; έπληροφορήθημεν ό’τι ό χ. Πα- 
παμιχαλόπουλος άρια τή παραιτήσει τοϋ πρωθυπουργού 
του υπέγραψε διάταγμα άπολύσεω; τού Κοιλιακού Τύφου, 
τόν όποιον άπό πέρυσιν ώ; πατήρ τή; πόλεω; είχεν ύπό 
κράτησιν.

Έζ όλων τών μελών τοϋ ύπουργείου τά περισσότερα 
σχόλια—καί έζ αύτών πάλιν τά περισσότερα άποδοκιμα- 
στικά—ποοκαλεΐ δ διορισμό; τοϋ κ. Γ. ϊ*ούφο\ί ώ; 
υπουργού τών Ναυτικών.

Βεβαίως ό κ. 'Ρούφος δέν είναι είδικότη; Ναυτική· 
δέν έχει τά; γνώσει; όχι τοϋ συναδέλφου του υπουργού 
τής ’Αγγλίας, οΰτε τοϋ υφυπουργού του, οστις έσχάτω; 
έζέδωσε τό τελειότερου άχρι τοϋδε σύγγραμμα περί τής 
ναυτική; δυνάμεω; τή; Μ Βοεττανία;, άλλ’ οΰτε τοϋ
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Είς τήν πρόσκλησιν ό γνωστό; .τμοσΓάΓ/?; τών φυ.Ια- 
χισμένων άνήλθεν έπί τίνος καθίσματος, βία έκ τού 
καφεύείου άφαιρεθέντος, καί ήρξατο άγορεύων έν μέσω 
θορυβωδών—σούσσσ!

Καί ό λόγο; του είχεν έπάνω κάτω ώ; έξής, άν μή ή 
μνήμ.η μέ άπατά.

«Συμπατριώται !
«Τού Έλληνος ό τράχηλο; ζυγόν δέν ύπο^έρει Οι ά- 

δελφοί Κρήτες, θεσσαλοί καί Ήπειρώτε; έζανέστησαν, 
ΐνα θραύσουν τά δεσμά τή; προαιώνιου δουλείας.

«Ελλά; ωχρά καί κλαίουσα ψυχορραγεί; κ’ έκπνέεις. 
Αί τίγρεις αί Ύρκανικαί σ’ έσπάραζαν, jj-ή κλαίει;. 
Ανάστα τόν χαρμόσυνον μανδύαν σου ένδύσου. 
'Ωπλίσθησαν, τ’ άσιανά δεσμά θά καταστρέψουν,
Ή κάν μέ τής καρδίας των τό αίμα θά σέ θρέψουν.»

ύποδεεστέρου ύπαλλήλου τού αγγλικού ύπουργείου τών 
Ναυτικών.

Άλλά πότε είχομεν ειδικότητα εΐ; τό ύπουργεΐον αύ
τό ; Έπί Αύγερινοϋ άνοίγοντο; καβούρου; καί άστακούς, 
έπί ’Αναργύρου βα . . . . άς είναι, ή έπί Μπούμπουλη 
τοϋ Υμηττού, όστις λέγεται καί Τρελλός ;

Μεταζύ λοιπόν τών μή Ειδικών, τών καθαρών πολι
τικών, ό κ. Ρούφο; διακρίνεται διά τον ζήλον, τήν φι
λοτιμίαν, τόν πολιτικόν ένθουσιασμον του, τήν τιμιότη
τα, τήν εύφυίαν καί τήν ορθήν κρίσιν.

Καί δέν παραδεχόμεθα ήμεϊ; περισσότερον ειδικόν τόν 
κ. Καλλιγάν εί; τά οικονομικά άπό τόν 'Ρούφον είς τά 
ναυτικά.

Ό Βασιλεύ; έδέχθη όλον τό πρόγραμμα τοϋ κ. Τρι- 
κούπη, όπως είχε δεχθή καί όλον τό πρόγραμμα τού κ. 
Κουμουνδούρου, γνωρίζετε δέ πώ; γρονθοκοπούνται καί 
’ματώνονται τά δύω προγράμματα αναμεταξύ των

Μεταξύ τών ολίγων παρατηρήσεων άς έμάθομεν ότι 
εκαμεν ό Βασιλεύς είς τόν κ. Τρικούπην προκειμένου περί 
ποινικής καταδιώξεω; τού κ. Κουμουνδούρου :

— Δέν νομίζετε οτι, τώρα πού άνακινεΐται καί πάλιν 
τό έξωτερικον ζήτημα, πρέπει νά έχουμε έσωτερικήν ησυ
χίαν ;

Ό κ. Τρικούπη; τώ άπήντησε:
— Καί τούτο δει ποιήσαι, κάκεΐνο μή άφιέναι.
Καί οΰτω; έναυάγησε καί ή τελευταία ανακτορική 

ύπέρ τοϋ πεσόντος πρωθυπουργού παρέμβασις.

Είς τόν Θανάση Πετμεζάν, θεμελιωτήν τού Τρικου- 
πικού κόμματος—διότι έν άρχή, ήν Θανάσης, καί Θα
νάσης ήν πρό; τόν Τρικούπην κκί Τρικούπη; ή ό θανά-

— Ζήτωωω! Ζήτω ό πόλεμος!
— Μπράβο !
— Μή διακόπτεται, ρέ.

«Όταν σ’ ίδώ ν’ άνεγερθή,ς ώ; νέα άμαζώνα,
Καί οδηγούσα φάλαγγας εί; μάχιμον άγώνα,
Καί πάλιν νά μεταστεφνΐ; καί πάλιν έλευθέρα,
’Ας ήνε ’κείνη, ώ πατρίς, έσχάτη μου ημέρα.»
Και ·····.·. .

Έν τω άκράτω ένθουσιασμώ του ό ρήτωρ ξεγλυστρα 
τού καθίσματος καί καταπίπτει μακρύ; πλατύ; έπί τοϋ 
έδάφους.

Τήν πτώσίν του έπηκολούθησαν παταγώδεις γέλωτες, 
καλυφθέντες,—διά νά μή προσβληθή ό ρήτωρ,—ύπό πα- 
ταγωδεστέρων χειροκροτημάτων, άτινα έπετάθησαν ότε 
ούτος ώ; άλλος ’Ανταίος, άναστηλ.ωθεί; καί π.άλιν έπί 
τοϋ καθίσματος έξηκολούθησεν :

«"Ελληνες, Είς οιωνός άριστος άμύνασθαι περί πά- 
τρης, είπον οί προπάτορέ; μας, καί ό μέγα; Σωκράτης, ό 
προαπόστολο; τού Ιησού ήμών Χριστού,—Μητρό; τε καί 
πατρός καί τών άλλων άπάντών, τιμ.ιώτερον, ένδοζότερον 
έστίν ή πατρίς, καί .... (δέν τό ένθυμ,ούμαι ολον νά 
σάς τά είπώ). Καί ό Ρήγάς μας αύτός έλεγε,—Καλλί
τερα μιάς ώρας έλεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια 
σκλαβιά καί φυλακή.»

σης·—προσηνέχθη ύπουργεΐον, άλλά δευτεροβάθμιον, το 
τή; Παιδεία; καί Κόμπανν, άλλ’ ό Κυβερνήτης ένόμισεν 
ότι ούδέν κοινόν έχει μέ τήν παιδείαν καί οΰτω δέν έδέ
χθη μείνας ό ΙΊροτεστάντης τού Κόμματος.

’Ισάριθμοι τών άργυρίων τού Ίσκαριώτου ήσαν οί ά· 
παιτηταί παρά Τρικούπη.

Ποίός γίνεται Πρωθυπουργός καθόλου δέν τόν νοιάζει, 
κΓ έπί Τρικούπη έρχεται, μά κΓ έπί Κουμουνδούρου, 
καμμία μεταρρύθμισι καινούρια δέν τρομάζει,
|καί γϊά τό χάρο τραγουδά μέ λύρα τροβαδούρου.

Μ’ όσα καλά κΓ άν έρχεται τό νέο Υπουργείο, 
οση ’στο κράτος έξαφνη μεταβολή κΓ άν γίνη, 
καί άν γεμίσ-Ζ) μέ παρά τό Κεντρικό Ταμείο, 
ό τύφος όμως φαίνεται ’στά ίδια πώς θά μείν·/).

ε1Λοιπόν, Τρικούπη, σώσε μας, χωρίς καιρό νά χάνη,ς, 
κα! πρίν άκόμη τάλλα μας κακά μεταρρύθμισής, 
μΐά μόνη μεταρρύθμισι ζητούμε νά μά; κάνη;, 
μαζί μέ τόν ’Αλέξανδρο κΓ αύτόν νά ξεκουμπίσης.

• Τρικούπη; δέ δακρύσας είπε ποός τούς Τριάκοντα :
— Ετοιμάσατε τήν οδόν Προέδρου- ευθείας ποιεϊτ

τά; τρίβους αύτού" πάσα ψήφος πληρωθήσεται καί πάν 
όρος καί βουνό; Πετιμεζά; ταπεινωθήσεται" καί έσται τά 
σκολιά εί; εύθεϊαν καί όψεται πάσα σάρξ ύπουργική τό 
σωτήριον τοϋ Προέδρου».

Οϊ Γεωργοί βαρκαρίζονται ύπό τοϋ Κοτσονάτου, διότι 
ή άποστολή των έξεπληρώθη καί αί έλευθερίαι έξησφαλί- 
σθησαν.

Είς τήν κομψήν κεφαλήν τού κ. Καζάζη ή Στατιστικά 
θά μεταβληθή είς Σαστιστιχήν.

ΚΑΛΩΣΤΟΝΕ.

Καλώς τον καί καλώς τόνε μέσα ’στήν τόση ζάλη, 
άλλ’ όχι τον Χαρίλαο, Λομβάρδο τόν άφέντη, 
οχι καλώ; τον Καλλιγά, τόν Ρούφο ή τόν Ράλλη,... 
μά ποιόν λοιπόν καλώς τόνε;...τόν τύφο τον λεβέντη

ςκααιςματα.
Έν τώ καφενείω διεπληκτίζετο μία όμάς άρχίσασα 

:πό ΰβρεις καί τελειώσασα είς γρονθοκοπήματα.
’Αστυνομικός κλητήρ παρεμβάς ΐνα τούς διαχωρίσ·/), 

ήρχισε νά σπρώχνη τόν ένα άπ’ έδώ, τόν άλλον άπ’ έκεϊ, 
φωνάζων μετά θυμού :

— Κκί τ’ εΐν’ έδώ ; Μπάς καί τό πήρατε γιά Βουλή;
-- ,

"Οταν είναι σελήνη, οί φανοί δέν άνάπτονται" άδιάφο- 
ρον άν τό φεγγάρι τό σκεπάζουν διπλά τριπλά ώ; έφα- 
πλώματα σύννεφα.’Αόμματος έπαίτης ζητεϊ έλεημοσύνη άπό τινα δια

βάτην.
Αύτός, όστις πρό ολίγου έσκόνταψεν είς μίαν λάκκαν 

άνοικτήν τού Δημάρχου :

άπεγυμνώθησαν τών θηκών καί ρεβόλβερ έξήλθον τών θυ
λακίων.

Ο ρήτωρ ρίπτεται τού καθίσματος καί κυλιέται είς 
την λάσπην έν μέσω βοής καί άλαλαγμοϋ.

— Τά καπέλο μου, στάσου, σταθήτε, τό καπέλο μου,
, έκραύγαζεν ό είς.

— Ωχ, μέ ξενύχιασαν.
— Τί βαράς, πατριώτη, τί σού κάνω ’γώ ;
— Μέ κουρέλιασαν !
— Τό ιππικό, τό ιππικό !
Καί όντως, μακρόθεν έπεφάνησαν ίππεϊς καλπάζοντες.

Έπί τή θέα αύτών τά πλήθη τρέπονται είς γενικήν φυ
γήν. "Αλλοι είσβάλλουσιν έν τοΐς καφενείοις, άλλοι κα- 
ταπίπτουσιν έντός τών πρός δενδροφύτευσιν άνωρυγμέ- 
νων λάκκων, ποδοπατοϋνται, άσθμαίνουσι καί τινες σκα- 
λώνουσιν ώς γάτοι έπί τών δένδρων, έν συντόμω δ’ εί
πεϊν, τά πλήθη έν ριπή οφθαλμού διεσπάρησαν καί ό τό
πος τή; συνελεύσεως έρημούται πρό τοϋ καταφθάσωσιν 
οί ίππεϊς.

Έπελθούσης τής ειρήνης ήρζαντο άνά έν άναφαινόμενα 
τά θύματα τοϋ άνθρωπίνου έκείνου άνεμοστροβίλου.

"Αλλοι ειχον άπολέσει τούς πίλους, άλλοι καταλα-
σπωμένοι έκαθάριζον εαυτούς, άλλοι έθεώντο άπέλπιδες
τό ’σγισμ,ένον σουρτοϋκό των καί άλλοι έγέλουν, οίκτρό- 

■ - - .1__

— Ζήτωωω ! Ζήτω τοϋ Ρήγα, ζήτωωω !
«Άπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη τών έλλήνων τά ίεοά.,..»
— Μωρέ ζήτω ! Ζήτω ό πόλεμος !
— Σκασμό; σας, ντέ !
— Σούσσσ ! Ν’ άκούσωμε !
— Βάστα, βλάμη !
Καί ό ρήτωρ έξακολουθεΐ :
«’Ελευθερία ! Όνομα γλυκύ, όνομα θειον ! έλευθερία ! 

Σύ, ήτις άνυψοΐς τόν άνθρωπον μέχρι τοϋ θεού, χαΐρε. 
Τό λάβαρόν σου κυματίζει ήδη άπ’ άκρου έως άκρον τής 
δούλης Ελλάδος ύπερήφανον. Ναί, κυματίζει, άλλ’ ή 
αντεθνική κυβέρνησις τοϋ Κουμουνδούρου τό έξηυτέλισε, 
τό έσχισε, τό κατεπάτησε . ... »

’Ενταύθα ό άγορεύων διεκόπη ύπό άγριων φωνών 
πλήθους.

— Τί είνε αύτά ;
— Κάτωω ! Κάτωω !
— Βάστα, έζακολούθει. Έδώ είμαστε !
— Κάτωω !
— Άπάνωω ! Μπίζ !
— Όξω. Βαρεΐτέ του !
Οί άκροβολισμοί έπυκνώθησαν καί οί άντιφρονοϋντες 

ήλθον είς χεϊρας.Τήν πρώτην έξαστράψασαν χαστούκια διεδέχθησαν

του
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— Αόμματος Τάχατες έμεϊς πούχουμε τχ μάτία 
βλέπουμε καλλίτερα ;

Είς κουμουνδουρικός καί είς τρικουπικός φιλονεικοϋν.
Ό δεύτερος είναι πεπεισμένος οτι τόν έχει ήδη φαγω- 

μένον τόν Κουμουνδούρον ό Τρικούπης.
— Σοΰ λέω πώς Οά. τοϋ τρίξη τά δόντια ό Κουμουν

δοϋρος, μόνε μή χάνεσαι.
— Μέσ’ την πήτα πάτησες ! θά τού τρίξη τά δόν- 

τινα μ.’ έκεΐνα ποΰ δέν έχει !

Γνωστόν ότι ό Κουμουνδούρος δέν έμιμ-ήθη την πολυ
τέλειαν τού Δημητρακάκη νά βάλη τεχνητά δόντια πβο- 
τιμών νά ονομάζεται σεβαστός φαφούτης.

‘Ο Κουμουνδοϋρος ώφΟη χθές είς τήν Όδόν Πατησίων 
συμπεοιπατών μ’ ένα δμογενή.

'II όεζιά δενδροστοιχία ήτο πλήρης κόσμου καί αύτοί 
ώμίλουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.

— Περνούμε αριστερά; Τοϋ λέγει ό Τραπεζίτης ;
— ’Αριστερά ; Νά μέ πάρουν κι’ έμενα πώς πήγα μέ 

τόν Τρικούπη ;

’Ορισμός.
— Τί είναι αί οδοί τοϋ Σούτσου ;
— 'Υπόνομοι έν ύπαίθρω.

λών
νά λέγη παρηγορών έαυτόν :

— Ό ρωμηός είναι σάν τήν γυναίκα" άγαπά εκείνον
πού δέν έχει.

στον ασβέστη, είς λάκκον τοό οποίου έν τή φυγή είχε 
καταπέσει.

Τέλος άπεκατέστη ή ησυχία καί οί τού καφεψείου Οα- 
μώνες έπανέλαβον τάς περί πολιτικών διαλέξει; των φαι
δροί, ώ; νά μή είχε πρό μικρού συμβή τι.

’Εγώ κατέλαβον καί πάλιν τήν γωνίαν μου, έχων τήν 
φοράν ταύτην καί φλύαρον συνέταιρον, τόν πολύκροτον 
άργγελέ μου.

Μετ’ ολίγον άφέθην είς ρεμβασμούς καί είς πολυδαι
δάλους σκέψεις.

Μικραί έν τοίς ζυθοπωλείοις διατριβαί εϊχον πρό ήμε
ρών έζαντλήσει τό βαλάντιόν μου, ό δέ ξενοδόχος μου 
ήρξατο μουρμουρίζων, διότι τά βερεσέδια μου εϊχον γί
νει παρά πολλά. Άφ’ έτέρου έχρεώστουν καί δύο ενοί
κια καί μίαν ένδυμασίαν είς τόν ράπτην, όστις ήρξατο] 
έξαγριούμενος καί άπειλών. Καί γάρ συνάλλαγμα έφερεν1 
είς χεΐρας καί άπόφασιν δικαστηρίου πρός τούτοις. Έν 
άλλοι; λόγοι; τά είχα στενά πανταχόθεν.

Έσκεπτόμην οθεν τί ποιητέον.
Τέλος εύρον !
Μέσον άλλο σωτηρίας δέν υπήρχε, παρά νά γίνω έθε- 

λ.οντής έπαναστάτης.
Καί έλεγον :
— "Αλλοι νέοι έχοντες τάς άναπαύσεις των, χρήμα

τα καί χίλια άλλα καλά, έγκαταλιμπάνουσι τά πάντα

—Ναί, τοϋ έσύριξε μία φωνή, άλλά ό Τρικούπης έχ·«.

Θεατρικόν πρόγραμμα είναι παρά πολύ ψηλά κολλη
μένο.

Ό μικρός Άρις-είδης ‘Ρούκης καί ό ’ψηλός ΙΙαρασκευαί- 
δης γογγύζουν, διότι δέν μπορούν νά τό διαβάσουν.

ίΟ τρωτός. Πρέπει νά πηδήξη κάνεις γιά νά ’δή τί 
παράστασις είναι.

‘Ο άτύττρος. Πρέπει νά χαμηλώση κάνεις γίά νά μπο— 
ρέση νά ’δή τί τρέχει.

'Όταν καί ό βουλευτής Μεσσηνίας Μπούτος περάσας 
είς τού Τρικούπη κατέφερε τήν τελευταίαν μαχαιριά είς 
τόν Καίσαρα Κουμουνδούρον, ήκούσθη ούτος μέ φωνήν 
έκπνέοντος νά λέγη:

— Καί σύ, ΜίίροΟτβ !

Κυρία ήρώτα φίλον της ιατρόν.
—“Εχετε σείς πεποίθησιν είς τήν ιατρικήν;
— Ναί', κυρία μου, άλλά περισσότερη έχω είς τούς ά- 

σθενεϊς μου.

Τί πράγμα είναι ή μαμμή;
— Ή θυρωρός τής ζωής. Σού άνοίγει τήν πόρτα.

Τυφλοπόντικας.

ΕΚΛΟΓΗ ΑΓΥΡΤΟΥ

Καί μερικά άκόμη συμπληρωτικά περί τού πώς κα— 
τέβη είς τήν Καλαμπάκαν ό έκλεκτός τή; Κύπρου καί

καί άπέρχονται εί; “Ηπειρον καί Θεσσαλίαν νά χύσουν 
τό αίμά των ύπέρ πίστεως καί πατρίδος, ώς καί τόσοι 
φοιτηταϊ, καί έγώ κάθημαι ; "Επειτα, μήπω; έγώ θά 
παρευρίσκωμαι εί; τάς μάχας ; Οχι. Διατί ; διότι θά 
ήμαι ανταποκριτής. Λαμπρά ιδέα. Χαρτσιλίκι θά τρα
βώ, φαγεϊ έτοιμο θά ’βρίσκω, καί τί ; όλο άρνί στή σού
βλα καί κοτόπουλα ψητά,—έκεΐ δά τά χωριά έχουν 
έκατομμύρια—καί κάπου κάπου, είς τήν έκπόρθησιν κά- 
νενός χωριού-—ώ ψυχή μου !—θά μάς πέφτουν καί τουρ- 
κοποϋλες στά χέρια. Σαλβάρι, σού λέγει ό άλλος, καί 
άγιο; ό Θεός. Θά διαλέξω, μία έτσι, δεκατεσσάρων δε
καπέντε χρονών, μελαγχροινούλα,—όχι, ξανθή καλλίτε
ρα,—τέλος πάντων όπως τύχη, μέ τό μεταςωτό σαλβα- 
ράκι της έως τούς αστραγάλους ή ολίγο παραπάνω, μ.* 
έκεΐνα τά χρυσά πασουμάκια της, καί τό ποδαράκι τύ 
χυτό, τό γιασουμάκι της, καί νά τής τά βγάλης ελαφρά 
έλαφρά, νά τήν ξεπαμπουλώσης, καί τί νά ίδής άπό κά
τω ; Άγγελο ζωγραφιστό, μέ κάτι ’μάτια μαύρα σο»ν 
έληαΐς, φρύδια καμπανωτά, μαλλιά χρυσάφι, στόμα το- 
σοδάκι, χείλια μερτζάνι, μάγουλα φουσκωτά καί ροδο- 

άκι σάν ριζόνι. "Επειτα, έκεϊνο τό σώ—κόκκινα και δοντάχ
μα τό πελεκητό, τή μέση τήν όλοστρόγγυλη καί παχου
λή, χέρια προζύμι, καί στήθος Κνιδίας 'Αφροδίτης, καί 
νά μή ’ξέρη καί τά ελληνικά καί νά τής λέγω έγώ.

— Κουζούμ άμάν. “Ελεος, σέ λατρεύω, είσαι θεά,
ουρκέψω γιά σέ.

τών ήμιόνων αύτής, νέος ήρως τού Σερβάντες καί τοϋ 
Σίλ Βλάς, Σιβιτανίδης ό απόβλητος. Είχε φροντίσει, 
πριν άναφανή αύτός έν μέσω τών έκλογέων του, νά δια- 
δοθή μέχρι πίστεως ότι έρχεται ένας πολύ πλούσιος Τρα
πεζίτης, πολύ πλουσιώτερος καί άπό τόν Χρηστάκην

* Περί τού παραδόξου αύτού πλ' 
ότι έν Άθήναις ούδέποτε καταδέ^ 
ζός. Άλλά πάντοτε όχ 
λαμπάκαν θά έκόμιζε δίχι 
άλλ’ ένεκα τής κακής συγκοινωνίας,ήτις θά ήτο ή κυριω- 
τέρα. φροντίς του, βουλευτοϋ γενομένου, ήναγκάσθη νά 
παρουσιασθή έπιβαίνων απλού άραιιπα.

Κατέλυσεν ό χωρίς Τράπεζαν Τραπεζίτης μας είς τό 
καλλίτερον Χάη. Οί ύπηρέται του ήσαν τέσσαρες. Οί 
δύο χρυσοστόλιστοι φουστανελλάδες, καί οί δύο φέροντες

νά δείξη ότι τώ προσηνέχθησαν ύπό τοϋ Βίσμαρκ, πρός 
άγοράν τής ψήφου του διά τής είς τούς Αυστριακούςιγοραν
πωλήσεως τής Ελλάδος.

Τάς πρώτα; ήμέρας οί δύο φουστανελλάδες διέτρεχον 
τάς στενάς άγυιάς τής Καλαμπάκας άπό ρυτήρος, κυρίως 
όπου ήτο πλήθος, διασχίζοντε; μεθ’ ύπερηφανείας καί 
όρμής αύτό, καί μή καταδεχόμενοι ούτε λέξιν ν’ άπευ- 
θύνωσιν είς τούς έκπληττομένου; διαβάτας.

Άλλ’ άλλοι γί.Ιςι έφρόντιζον νά έξηγοϋν τό φαινόμενον 
λέγοντες :

Κ’ έκείνη νά τρέμη σάν τό καλάμι καί νά κτυπά ή 
καρδιά της σάν τοϋ λαγού, μή τύχη καί τήν πειράξω 
Άλλά πού έγώ ; θεός φυλάξη, πού νά τήν έγγίσω, θά 
τήν φυλάττω άθικτον έως οτου μάθω τά τουρκικά ή έ
κείνη τά ελληνικά, καί θά τής έλεγα τότε τσάτρα πά-

— Σουλτάνα μου, σέ λατρεύω ! Είξεύρεις τί θά ’πή 
σέ λατρεύω ; Σ’ άγαπώ σάν τά ’μμάτια μου, πολύ, μά 
παρά πολύ. Σφάξε με,άλλά μή άποβάλης τόν έρωτά μου. 
Θέλεις νά τουρκέψω, τί θέλεις νά κάμω ; θέλεις νά έλ- 
ληνεύσης, θέλω νά ’πώ νά χριστιανέψης, νά γίνη; χοι- 
στιανή καί νά γίνω έγώ τοϋρκος, νά παρθοϋμε ;

Καί έκείνη μ’ άπαντοϋσεν, ώς συμπεραίνω, ώδέ πως :
— Έφέντημ ! . . .
Είς αύτό έπάνω τό τήν διέκοπτα λέγων :
— Κυρά μου, βασίλισσά μου, θαλάμων άνασσα, μ.ή 

μ,οϋ 'λές έμέ αύτά, έγώ δέν είμαι έφέντης σου, είμαι 
σκλάβος σου . . . Κόντεψα νά σκεφθώ νά τής 'πώ=ίχέ- 
ρια σου, ίποδάρια σου νά φιλήσω=άλλά συναισθάνθην τό 
γελοΐον καί περιέστειλα έμαυτόν βοήσας :

— Άνδρέα, μιά μαστίχα.

— Είναι οί ύπηρέται τού άφέντη !
Όταν τό πρώτον έξήλθεν έκ τοϋ χανίου, συνήχθη πλή

θος πολύ νά ίδή τήν μεγάλην τοϋ Σιβιτανίδου προσωπι
κότητα, το άνθος αύτό τής αθηναϊκής λάσπης.

’Αμφοτέρωθεν τής πύλης παρετάχθησαν οί τέσσαρες

Βουλής.
Πεοί τί έστρέφετο ή όμιλία έκείνη ;
Περί τό : «Τί θά σάς κάμω όταν μέ έκλέξητε Βουλευ

τήν ».
Καί άμέσως 'έκτυλίσσει μίαν άπέραντον περγαμηνήν, 

Κατάλογον όλων τών τσιφλικιών τής Καλαμπάκας, όσα 
άνήκουν είς μεγαλοκτηματίας Τούρκους ή οσα ήσαν Βα- 
κουφικά.

— Αύτά δέν είναι τά τσοφλίκια ; ήρώτα τούς άκροα- 
τάς του ό Κύπριος.

— Ναί, ναί, αύτά είναι, δέν λείπει κάνένα, άπήντων 
έκεΐνοι έκπεπληγμένοι πώ; τά ξεύρει ολα αύτός ό διαβο
λάνθρωπος.

— Έ, άκούτε τώρα καί τό νομοσχέδιον πού θά ύπο- 
βάλω είς τήν Βουλήν. «’Άρθρον πρώτον. “Ολα τά τσιφλί
κια δημεύονται πρός όφελος τής έπαρχίας». Σάς αρέσει ;

— Άκούς έκεΐ, άκούς έκεΐ ; θέλει καί ρώτημα ;
— “Αρθρον δεύτερον. Άπό τά τσιφλίκια τού Μέχμετ

—Χανούμικό μου πράγμα—ειχεν, έννοεϊται με παρα-

έντύπωσιν είς τάς τουρκοπούλας—·θάως γνωρίζετε,
σκοτωθώ γίά σένα ! Καί ήρξάμην ψάλλων:

Μή μού ταρνηθηηής, μή μού ταρνηθηηής, 
γιατί θέ νά χαθηηής .'

Κυρά μου, σ’ άγαπωωώ, καί πώς νά σοϋ τό πωωώ ! 
Πώ πώ ! . . πώ πώ !. . . πώωωώ !

Δέν εϊχον έτι αποτελειώσει τόν σκοπόν μου, οτε άνα-

’ ' / ---  -11.1 ;παρασύρω μαρκούτσά τε καί άργελέδες.
— Μά, άει στό διάβολο, άνεβόησα έν άγανακτήσει,

.μέ τρόμαξες !
1 — Μά άει καί σύ, πού κουβεντιάζεις μόνος σου - σάν



6 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ.

’Αγά, τόσο θά πάρνι ή Εκκλησία, τόσο ή Κοινότης καί 
τόσο κάθε χωριάτης.» Σάς άρέσει κΓ χυτό ;

— Νά μάς ζήσν) ό άφέντης ! θεός σχωρέσοι τή μάνα 
του ποΰ ήτανε κι’ άπ’ τά μέρη μας.

Ήλθε ή σειρά καί τής διανομής τοΰ τσιφλικιού ένός 
υστυχισμένου Άληαγά, εύεργετικωτάτου φανέντος είς 
όν τόπον.

Είς χωρικός κυριευθεΐς ύπό οίκτου πρός τόν άπογυ- 
μνωθέντα ύπό τοΰ νομοσχεδίου τοΰ Κυπρίου Άλήαγα, έ- 
τόλμησε νά παρατηρήση :

— “Αμ’ τον καϋμένο τόν Άλήαγα, ποΰ ήτανε τόσο 
καλός άνθρωπος, θά τόν άφήσουμε έτσι δά φτωχό ;

Ό Κύπριος μεθ’ ετοιμότητας πνεύματος :
— Λοιπόν, άς πχρν) καί ό Άλήαγας είκοσι στρέμ

ματα !
Οί χωρικοί ένθουσιάσθησχν άπό την γεννχιότητχ τοΰ 

■ύποψηφίου των καί έσπευδαν πλέον νά χύνωσι τόν έν- 
θουσιασμόν των είς την λευκήν κάλπην τοΰ υίοΰ δύο μη- 
τέρων, τής Κύπρου κχί τής Καλαμπάκας.

q e c--------
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I*nl«ee οί» Westminster.House of Commons.
(Συ»<χ«» W. ί?ιβ 262).

Διασκελίσας την πύλην τοΰ Δικαστηρίου, εύρέθην πά
λιν έν τή είσόδω, άπένχντι τής άριστεράς πλευράς της.

Είς τό μέσον τής πλευράς ταύτης παρατηρεΐται μικρά' 
κχί στενή θύρα, άγουσχ είς στενόν έλικοειδ·7. διάδρομον,, 
χρησιμεύοντχ ώς Ιδιαιτέραν δίοδον τών ύπουργών, πρός· 
τό Κοινοβούλιον. Πχρχλληλως τοΰ τείχους της παρα
τάσσονται έν κανονική όριζοντίω γραμμή οί μαρμάρινοι 
άνδριάντες τών περιφημοτέρων Βρεττχνών Βασιλέων. 
Έκεΐ διακρίνεται ή μεγαλοπρεπής, ίπποτική, άγέρωχος 
κ’ έν τούτοις γλυκυτάτη μορφή τοΰ εύγενεστέρου, καί 
άτυχεστέρου τών Στουάρτ. Παρά τό πλευράν τοΰ ά— 
κραδάντου καί σιδηροΰ τούτου χαρακτήρος, προβάλλει 
ή φυσιογνωμία τοΰ αναξίου υίοΰ του Καρόλου Β . Πλή
ρης ρυτίδων παριστωσών τήν λαγνείαν, τήν φιλαργυρίαν, 
καί τόν Αβδηριτισμόν του. Ό πατήρ τοΰ πρώτου, καί 
άρχηγός τής δυναστείας τών Στουάρτ ’Ιάκωβος ό Α’. 
κεΐται παρά τό έτερον πλευρόν. Οί χαρακτήρες τούτου 
είναι μάλλον μέτριοι, έκφράζοντες γλυκύτητα, συμπά
θειαν καί άξιοπρέπειαν. Ούδέν σφοδρόν αίσθημα βασι
λεύει έπ’ αύτών. Μόνον προσελκύει τήν προσοχήν μου 
έλαφρά τις χροιά ποιητικής μελαγχολίας, χυνομένη περί 
τό πρόσωπον τοΰ βασιλικού γενάρχου, ώς έάν ή είκών.· 
του έπλάττετο, καθ’ ήν στιγμήν έλάμβανε τήν άπαισίαν 
εί'δησιν τοΰ σκληρού θανάτου τής Μαρίας Στιούαρτ, ήτις 
ύπήρξεν ή γλυκεία μήτηρ του, καί τό οίκτρόν θΰμα τής 
άκολάστου [Japfltrov Έλισσάβετ. Είς τό ένδότερον τέρ
μα ύπαρχουσιν ιδρυμένοι οί άνδριάντες τών Γουλλιέλμων 
I1’. καί Δ . Καί τοι ούδεμία άλλη σχέσις ύπάρχει μεταξύ, 
των εκτός τής κοινότητος τοΰ ονόματος, έν τούτοις τό 
παράστημα άμφοτέρων είναι τό αύτό, ογκώδες, υψηλόν^ 
βακχικόν, φαιδρόν. Νομίζει τις ότι βλέπει φιλικώτατον 
ζεΰγος ’Αθηναίων κρεωπωλών, άρτι έγκαταλιπόντων τά 
βασίλεια τοΰ Βάκχου. Είς τό εξώτερον τέρμα, ύπάρχει. 
τό άγαλμα μεγαλοπρεπούς καί ώραίας γυναικός. Τό βά- 
θ^ον τούτου δέν φέρει έπιγραφήν, καί ή περιέργειά μου 
έςάπτεται. Στρέφω έμαυτόν περί όλας τάς διαστά-
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παλαβός. Ντράπου λίγο ! Δέν βλέπεις ; Σέ βλέπουν τό
σοι άνθρωποι. Προσβάλεις καί τό μαγαζί.

Άφησε με, καϋμένε Άνδρέα, καί άποφάσισα νά πάω 
στό πόλεμο !

— Πόλεμο ! Αλήθεια ; Γιά λέγε, άδελφέ, γιατί κ’ 
έγώ ένα τέτοιο σκοπό έχω Μά τόν Θεό, καλλίτερα έπα
ναστάτης παρά δούλος στό Βυζάντιο. Καί έμαθες ποΰ 
δίνουν περισσότερα ; Έγώ ακόυσα ότι στήν Εθνική "Α
μυνα πέφτει λουφές γερός. Προχθές έφυγαν κάτι δικά 
μας παιδιά καί σοΰ τράβηξαν ό καθ’ ένας των καί άπό 
ένα Γεώργιο Σταύρο μέ δύο· νοΰλες. Τί νά σοΰ ’πώ ; καί 
σοΰ τό λέγω όχι γιά νά σέ κολακέψω, άλλ' όταν σέ είδα 
καί 'κουβέντιαζες μονάχος σου, ένθουσιάστηκα τόσο πολύ 
καί είπα, άς πάγι κατά διαβόλου καί τό ύπηρετλίκι καί 
ό ψωρομισθός άπέναντι τής πατρίς. Καί έτσι πέταξα 
καί τόν δίσκο καί τά ποτήρια. Άπόψε άμέσως Οά λογα- 
ριασθώ . . . Τό 'ξέρεις τό γραφείο τής “Αμυνας ; Είνε 
’δώ κοντά, στά σπίτια άπό κάτω τοΰ Ματζαβίνου.

— Μπράβο, Άνδρέα, τό λέει ή καρδιά σου ! Εύγε !
— “Αμ σοΰ 'πάν κάτι νιανιαρίσματα, κάτι ποΰ μυρίζει 

άκόμη γάλα τό στόμα των, καί δέν θά ’πάμε 'μεΐς κο- 
τσάμ άνδρες μέ μιά όκά μουστάκια .’

— Γιά φαντάσου, Άνδρέα, νά αιχμαλωτίσουμε καί 
καμμιά τουρκοποΰλα! Αί;

— Μόνο μία; Σαράντα, πενήντα δέν λές. Καί 'ξεύρεις

τί θά ’πή, τουρκοποΰλα; Νά έτσι, μά τόν σταυρό, είνε 
κτήνη αύταΐς ή δικαΐς μας μπρος στής τουρκοποΰλες- 
Ψόφια πράγματα.“Ολαις ή τουρκάλαις είνε φωτιά μονά
χες. Τούταις ή δικαΐς μας μέ τά πούφια των,τά κουρέλια 
των, μέ μιά μέση όσο μέ τή χούφτα μου, κατήντησαν 
πλέον μία άηδία. Τί νά εύρη,ς άπό τέτοιαις τσιλιβίθραις. 
Ή τουρκάλες έχουν σώμα, είνε γεμάταις αίμα, γεμάταις 
ζωή. Άλλά τί θέλω τής περιγραφαΐς, όταν πάμε έξω 
στά άγια χώμ,ατα τότε βλέπεις καί κουβεντιάζομε.

Τόν διάλογ όν μας διέκοψαν φίλοι τινες προσελθόντες 
όπως μάς άποχαιρετίσωσι.

— Καί γιά ’ποΰ ; έρωτώ έκπληκτος.
— Φεύγουμε άπόψε τήν αύγή μέ τόν Βούλγαρη.
— Ποΰ; ποιά ώρα, πότε;
— Αύτή τήν στιγμήν πάμε νά πάρωμε τής κάππαις 

μας άπό τό γραφεΐον τής Άμύνης !
— Εαπρς, κ, έγω πχιδια [χαζυ σας.
Καί ήγέρθην.

(άχο.Ιον&ιϊ .■

σεις του,πλήν ματαίως· τό βλέμμα μου δέ κατορθώνει νά 
διασχίσγι τήν βαθεΐαν σκιάν τοΰ μέρους έκείνου, διότι 
ούδέν όνομα ύπάρχει έκεΐ γεγλυμένον. Άκριβώς ύπό τό 
άγαλμα ύπάρχει γραίδιόν τι έχον πομπωδώς παρατεταγ- 
μένας έπί άκαθάρτων τινων σανιδίων προβληματικά 
οπώρας. Βλέπον τήν άμηχανίαν μου, προβάλλει πρός έμ;

-τήν χεΐρά της πλήρη οπωρών, καί τήν γλώσσάν τη 
πλήρη γραϊκής στωμυλίας.

— Μάλιστα κύριε ! (yes sir) άναφωνεΐ. Βέβαια ! Εί
ναι ή Βασίλισσα Μαρία. Κύτταξε έδώ ώραΐα μήλα ! Ό 
άνδρας της είναι έκεΐ κάτω. Ό Γουλλιέλμος ό τρίτος 
Αγαπάτε περισσότερον τά πορτοκάλλια ; Περίφημη γυ
ναίκα .' Τά φέρουν άπό τήν Ισπανίαν, είναι ή έποχή 
των τώρα.. Πάρε, κύριε, δέν θά μετανοήσης. Ήτο λαμ
πρά βασίλισσα. Είχε μίαν ψυχήν άγαθωτάτην. Ητο τό 
άλλον άκρον άπό τήν άλλη Μαρία, τήν Mary Bloody (αι
μοχαρή). Ίδές έκεϊ κόκκιννα, κόκκινα μήλα ώσάν τό 
αίμα.............

Καί τό εΰγλωττον γραίδιον έξηκολούθει τήν άλλόκο- 
τον άφήγησιν τής ιστορίας τής Αγγλίας, 
ρου εΰρισκε καιρόν νά έκφράζγι τόν πανηγυρικόν τών οπω
ρών της.

“Ελαβον κατ’ άνάγκην μίαν έξ αύτών, καί άπήλθον 
θαυμάζων τήν γενικήν άνάπτυξιν τών μεγάλων κοινω
νιών.

Άλλ’ ό καιρός έπεΐγε, καί ήναγκάσθην νά έγκαταλείπω 
ταχέως τήν ύγράν άτμοσφαΐραν τής εισόδου.Άνήλθον τάς

•θάλαμ. 
τι 
κν 
έ
είς 
καί 
ξήλθ
σκηνη, μαυων οτι «παν τό συνηϋροισμ.ένον έκεϊνο πλήθος 
συνίστατο έκ. προσώπων έχόντων εισιτήρια εισόδου είς 
τάς συνεδριάσεις τοΰ Κοινοβουλίου, άναμενόντων δέ όπως 
ή τύχη συμπληρώσγι τήν εύμένειαν τών βουλευτών οΐτι
νες τοϊς έχορήγησαν ταΰτα. *0 λόγος τής περιέργου έκεί
νης διαδικασίας, είναι άρκετά έκπληκτικός, καθότι ό 
αριθμός τών δυναμ.ένων νά παρακαθήσωσιν είς τά κοινά

πτήν καί άόριστον εύωδίαν τής προσφάτου δρυός. Άμι 
δρά δέ τις γλυκεία αίγλη έπλήρου τόν ώραΐον έκεϊνοεκείνον

Κοινοβουλίου. Τό πρός τ’ αριστερά μέρος τοΰ διαδρόμου 
άποτελεΐ τήν είσοδον πρός τήν Βουλήν τών Κοινοτήτων, 
ήτις είναι καθ' όλα όμοια τής πρώτης μέ μόνην τήν 
διαφοράν οτι τό φώς εισέρχεται δαψιλέστερον, καί κατά 
μήκος τών τοίχων ύπό τάς εικόνας είναι πκρκτεταγμένκ 
μακρά εδώλια κεκαλυμμένα ύπό πράσινης βύρσης. Διερ— 
χόμενος πρό τών εδωλίων έκείνων ένόμισα ότι ένήργουν 
Σουλτανικήν παρέλασιν, διότι παραδόξως τό βλέμμα 
μου έξηκρίβωσεν άρκετάς.άφροπλάστους Άλβιονίδας κα- 
θημένας. Αγνοώ τί συνέβαινε κατά τήν ημέραν έκεί
νην έκεΐσε, καί ήπόρουν διότι πρός πείσμα τής Miss Ro- 
sou, τ’ άναίσθητα μέλη τοΰ ’Αγγλικού Βουλευτηοίου δέν 
διατελοΰσι πολύ φιλόξενα είς τό ώραΐον φύλον, ώς θά 
ίδωοιε

σμα, τετραγώνου σχήματος καί συμμετρικόν. Έκάστη 
πλευρά του πρός τ’ άνω άπολήγει είς τόξον, καί περιέ
χει έν τώ μέσω είδος τι θόλου. Έκ τών τοιούτων θο
λών, ή ιχάλλον άψιδωτών πυλών άξιοσημείωτος μ.άλλον 
είναι ή έκ τής βόρειας πλευράς, άγουσχ πρός τήν αίθου
σαν
κα

ν, καί ή τής άνατολικής όδηγοΰσα πρός τάς Βιβλιοθή- 
ς, καί τά Εστιατόρια. Είς μίαν γωνίαν τοΰ μεγαλο-

στολών. Είς άλλην τινα γωνίαν διακοίνω έν τηλενοα- 
ά.._*___ ύ- , 1 . 1 · .

ν

I I - »
ην νκ

• · · ι » -
λέστατα έμ.βλήματα ών τόν χαρακτήρα δέν ήδυνήθν 
έννοήσω. Ή στέγη του άπετελεϊτο έξ είδους τίνος με
λανός ξύλου, περιέχοντας θαυμασίας γλυφάς, έν ώ τό δά- 
πεδον συνίσταται έξ οπτών πλίνθων στιλπνοτάτων, έφ’ών 
είναι έγκεχαραγμένη ή Εθνική όήσις «God save the 
Queen». (Κύριος σώσαι τήν Βασίλισσαν).

υαοω το απελπιστικόν ύφος, οπερ έλάμΰανον οί πολεμη-Ι Εύρισκόμην έκεΐ είσέτι σπουδάζων κεχγ,νώς τήν μεγα- 
θέντες ύπό τής τύχης, καί άπεχώρησα βραδέως, έχων τό'λοπρεπή καί ποικίλην θέαν τοΰ μέρους έκείνου, ότε είδος
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οτι έπρεπε ν’ άπέλθω. Άλλά όποία ΰπήρξεν ή έκπληξις 
μου όταν δεικνύων είς αύτόν τό ιδιαίτερον εισιτήριόν
μ,ου τόν είδον νά ποίηση βαθυτάτην ύπόκλισιν, καί ή
κουσα νά μέ προσκαλΤ) μέ τόν εύλαβέστερον τρόπον νά 
τόν άκολουθήσω. Διερχόμεθα δμού στενήν τινα πύλην, 
καί άνερχόμεθα έλικοειδή κλίμακα, ής οί παχεΐς τάπη
τες κατέθαπτον είς έκαστον βήμα τά υποδήματά μου 
ύπό τόν συβαριτικόν χνοϋν των. Είς τό τέρμα τής κλί
μακες άναγκαζόμεθα νά σταματήσωμεν πρό ετέρου όμοιου 
θεράποντος, οστις μοί έζήτησε τό όνομά μου. Άφ’ ού ή- 
•κουσε τούτο ήρεύνησεν εις τινα κατάλογον δν κατεϊχεν, 
καί άφήκεν έκ τών χειλέων τσυ Sv έπιδοκιμαστικώτατον 
All Right, μεθ’ δ μέ παρέλαβεν, ώθησε μίαν θύραν, κα
τήλθε μετ’ έμού όλίγας βαθμίδας, καί μ’ ενεκατέστησεν 
είς μίαν τών θέσεων, αΐτινες άποτελούσι τόν πρώτον κύ
κλον εδωλίων, άνωθεν τής αιθούσης. Είτα μοί προέτεινεν 
εύρύ τι έντυπον φύλλον χάρτου λέγων «Voila monsieur». 
Πρέπει νά σημειώσω ένταύθα οτι είς τά όμματα τών 
πλείστων Αγγλων πάς ξένος παρίσταται ώς Γάλλος !

* *

Έχω ήδη πρό εμού τό μεγαλοπρεπές καί συνάμα πα
ράδοξον θέαμα τής Αιθούσην τών ϋο’.νοτήτων,τού 
θαυμαστού τούτου μέρους είς δ συζητούνται καί λύονται 
αί τύχαι ού μόνον άπάσης τής’Αγγλίας,άλλάκαί ό'λου τού 
κόσμου. Ένόμισα άμα εύρεθείς εκεί ότι άνυψώθην έκ τής 
γής είς μυθικά ύψη κατοικούμενα ύπό ημιθέων, καί ή 
ιδέα αϋτη μέ κατεϊχεν έπί τοσοΰτον, ώστε έδέησε νά πα- 
ρέλθγ, αρκετόν διάστημα χρόνου, όπως έπανέλθω έκ τού 
θαμβούς μου. Άνελογι^όμην όποϊαι ένδοξοι κεφαλαί, καί 
όποια μεγάλα πνεύματα εύρίσκοντο ύπό τούς πόδας 
μου, καί ή συγκίνησίς μου μ’ έκαμε πρός στιγμήν νά 
αίσθάνωμαι παράδοξον ρίγος· Άλλ’ άφοΰ τό Οάμβος 
μ.ου ήρχισε ν’ άπέρχηται ολίγον κατ’ ολίγον, άφ’ ού έρ- 
ριψα ολίγον ερευνητικόν τό βλέμμα μου πρός τά κάτω, 
καί είδον τόν αναιδή τρόπον, τήν χυδαίαν στάσιν, τήν 
άπλήν ένδυμασίαν, καί τάς περιέργους κινήσεις τών έκ- 
πληκτικών έκείνων όντων, συνήλθον ολίγον κατ’ ολίγον 
καί έπείσθην έπί τέλους ότι ήσαν άνθρωποι καί έκεΐνοι, 
κύπτοντες ύπό τό κωμικοτραγικόν βάρος τού υψηλού πί
λου, καί φέροντες τόν ζυγόν τού περιλάιμίου. Καί πρώ
τον μου έργον άμα τή άποκαταστάσει μου ταύτη ήν ή 
σπουδή τού πεοιβόλου έκείνου. 'έ/ ΛΜονσα τώ/· Kotroz-h- 
τω/' είναι θάλαμος πρωτοτύπου συνθέσεως καί χαρακτή- 
ρος έπιβλητικού. Αί διαστάσεις του είναι μάλλον μικραί, 
άποτελούσαι μήκος διπλάσιαν σχεδόν τού πλάτους, καί 
καθιστώσαι τήν αίθουσαν ταύτην «.άλλον πεοιωοισυ-ένην. 
Ό περιορισμός ούτος έγένετο έπίτηδες όπως καί ή ομι
λία καί ή άκοή έπέρχωνται άβιάστως, καί ΐνα μή πνί- 
γωνται τά ενδιαφέροντα κύματα τών ήχων τής άγο- 
ρεύσεως είς ά.νωφελές έκτεταμένον χάος. Τούτο τούλά- 
χιστον συνεπέεανα άφ’ ού έντός Ανακτόρου τόσον εύρέος, 
ώρίσθη τόσω μικρός χώρος πρός έπιτέλεσιν τού κυριω- 
τέρου προορισμού του. Έν γένει ή αίθουσα αυτή δεν

έχει τι τό έζαιρετικόν,έάν δέ άφαιρέση τις μερικάς ειδι
κότητας άναγομένας είς τόν σκοπόν δι’ δν έγένετο, δύ- 
ναται νά έχη έν αύτή τήν θέαν έξαιρέτου ’Αθηναϊκού 
Δημοτικού Σχολείου. Τό περιεργότερον άντικείμενον όπερ 
προσβάλλει τινα άμα τή είσόδω του έκεϊ, είναι ό πρόε
δρος έπί τής έδρας του. Ή έδρα αϋτη κειμένη είς τό 
βόρειον άκρον τής αιθούσης, είναι ύψηλός μεγαλοπρε
πής θρόνος φέρων τά εμβλήματα τής ’Αγγλίας. Έπ’ αύ
τού αναπαύεται ό Πρόεδρος, είδος περιέργου άνθρώπου, 
έζυρισμένου καθ’ όλα τά μέρη τού προσώπου, φέροντος 
φενάκην λευκήν καί μακροτάτην πίπτουσαν έπί τών ώμων 
του.Ή λοιπή ενδυμασία του συνίσταται έκ μέλανος μαν- 
δύου, όμοιου πρός τόν έν τοϊς Δικασταΐς άπαντώμενον, 
καί άπολήγοντα έπίσης όπισθεν είς κορδύλην. Μένει διη- 
νεκώς είς τήν θέσιν του άκίνητος καί άτενής, ώς Αιγυ
πτιακόν άγαλμα. Ή μορφή του είναι πλήρης γαλήνης 
καί ίλαρότητος. Περιστρέφει τό βλέμμα του ήρέμα καί 
κανονικώς, καί άμα συντύχη τό βλέμμα ετέοου τίνος 
ίουλευτού, άφίνει μειδίαμα άνατυλισσόμενον έπί τών 
χειλέων του βραδέως καί διαμένον έκεϊ έν παρατάσει, 
μειδίαμα άορίστου γλυκύτητος καί αρρήτου θέλγητρου. 
Καί επειδή ό μεγαλοπρεπής ούτος άνήρ πάντοτε ρίπτει 
τό βλέμμα του έπί τών προσώπων τής αιθούσης, μειδιά 
πάντοτε τό ιδιαίτερον τούτο μειδίαμά του, κ' επομένως 
πάντοτε ή όψις του είναι άξιοπρεπώς φαιδρά. Ή θέσις 
του έκπληροΐ συνάμα δύο άντιθέτους σκοπούς. Τόν κα
θιστά γενικόν άρχηγάν, καί γενικόν δοΰλον. Διότι έχει 
κεν τό δικαίωμα νά έπιβάλλη παντού τήν τάξιν, καί νά 
διευθύνη τάς συζητήσεις, άλλ’ άφ’ ετέρου είναι ύπόχρεος 
νά μένη είς τήν μονότονον έκείνην θέσιν του άκίνητος 
καθ’ ολην τήν διάρκειαν τής Συνεδριάσεως, άκίνητος καθ’ 
όλην τήν σημασίαν τής λέξεως, άκίνητος καί τάς χεΐ- 
:ας, καί τούς πόδας, καί τήν κεφαλήν. Δύναμαι δέ νά 
διαβεβαιώσω οτι ό έπίσημος άρχηγός γνωρίζει νά έκπλη
ροΐ άριστα τό καθήκον τούτο τού άξιώματός του, διότι 
έπί τόσας ώρας καθ’ άς εύρισκόμην άπέναντι αύτού, δέν 
ήδυνήθην νά ϊδω τήν παραμικράν στροφήν είς τό πρόσω
πόν του. Ό παράδοξος ούτος κανών καθίσταται τόσω 
/.άλλον έκπληκτικός, καθ’ όσον είναι γνωστή ή μυθική 
διάρκεια τών 'Αγγλικών Συνεδριάσεων, παρατεινομένων 
πολλάκις έφ’ ημέρας, καθ’ άς ό δυστυχής Πρόεδρος ούδό- 
λως δύναται νά καταλίπη τόν βασανιστικόν θρόνον του, 
έν ω τά λοιπά μέλη άκωλύτως όταν θέλωσι δύνανται νά 
έξέρχωνται τής αιθούσης καί νά έπισκέπτωνται τά προ
κλητικά εστιατόρια. Καί αύτό τό ύδωρ οπερ λαμβάνει 
ένίοτε, δέν δικαιούται ν’ άπολαμβάνη όπως έπιθυμεΐ, 
άλλά οφείλει νά κλίνη έπί τού κυππέλου μέ τυπικόν, πα
νηγυρικόν καί μυστηριώδη τρόπον, ΐνα μή ταράξη τήν 
έπί τού θρόνου ισορροπίαν του. Τοιαύτης παραδόξου σκη
νής μάρτυς έγενόμην δίς. Τέλος δ Πρόεδρος τής Βουλής 
τών Κοινοτήτων, ούτε τραπέζας έχει πρό αύτού, ούτε 
γραμματείς ε’.ς τά πέριξ του, ούτε άναλόγια, ούτε κατα
λόγους, ούτε κώδωνα;. Έν γένει ή περίεργος θέσις του 
τφ δίδει τό ύφος όπερ παρατηρεί τις έκ τίνος κολοσ
σιαίας είκόνος τών ορθοδοζων έκκλησιών, παριστώσας 
τόν Σαβα,ώθ.

1 'll ουνίηιια ι’ς ώ προσεχές. | 
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Τύποις «ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»

ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΤΟ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ
ΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

[ΤΟΤ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΑΝΤΑΙΙΟΚΡΙΤΟΤ ΜΑΣ]

Είναι έκτη καί ήμίσεια.
Τό μέγαρον τών Willis’s Rooms, κείμενον έν τή εστία 

τής άριστοκρατίας τοϋ Λονδίνου, είναι κατά τήν ώραν 
ταύτην λαμπρότατα φωταγωγημένον. Πληθύες οχημά
των παντός είδους κατεχουσι κατά μέγα μήκος τήν ποό 
αύτοΰ δδόν. Καθ'έκάστην στιγμήν άκούεται ό άκαριαΐος 
κρότος τών άνοιγομένων καί κλεισμένων θυρίδων των, 
έν ώ τήν άτμοσφαΐραν πληροϋσιν αί έκπληκτικαί έπιφω- 
νήσεις τών άέργων τοΰ Λονδίνου, οΐτινες ίστάμενοι στοι
χηδόν πρό τού μεγάρου, αισθάνονται άκατανόητον θέλ- 
γητρον, όταν άκούουσι καί ένίοτε παρφδοϋσι τήν άλλό- 
κοτον δι’αύτούς γλώσσαν τών Έλλήνων έπισκεπτών.

*
* *

Ή είσοδος είναι πλήρης θεραπόντων καί προσκεκλη
μένων, ών τήν διάκρισιν καθιστά δυσχερή τό ομοιόμορφον 
τής έπισήμου στολής. Είς τάς κλίμακας τό πλήθος λαμ
βάνει τήν οψιν παραδόξου μυρμηκιάς, καί όταν φθάση τις 
εις την κορυφήν τούτου, καί εύρεθίΐ πρό τού μεγαλοπρε
πούς άντιθαλάμου, πρέπει νά ήναι πεπροικισμένος μέ ε- 
ξοχον πολιορκητικήν πείραν, όπως δυνηθή νά είσέλθη έν 
τώ πολυτελεΐ έκείνφ χώρω, οπού ή 'Αγγλική άριστοκρα- 
τία δίδει άδελφικήν χεΐοα είς τό ελληνικόν έμπόριον, ΐνα 
έκφραση τήν πρός τήν 'Ελλάδα λατρείαν της, ύπερνικώ- 
σαν καί αύτάς τάς γενεαλογικάς τών λόρδων προλήψεις. 
Ο άντιθάλαμος ούτος είναι κομψόν τετράγωνον δωμά
των, τού όποιου τήν βορείαν καί μεσημβρινήν πλευράν 
κοσμοΰσι μακρά ανάκλιντρα έπεστρωμένα διά πορφυρού 
βελούδου. Επί τών τοίχων ώραΐαι εικόνες είναι άνηρ- 
τημέναι, ών τήν ιδέαν §έν ήδυνήθην νά έννοήσω. Μία 
μόνον έξ αύτών είναι σχεδόν ή προσωποποίησις τού άγ- 
γλικού χαρακτήρος. παριστώσα ώραΐον ξανθόν άνδρα, διά 
τής μιάς χειρός κατέχοντα κρατήρα, καί τήν έτέραν ά- 
πλούντα έπί μεγάλης παροψίδος πλήρους οπωρών. Πρός 
τήν άνατολικήν πλευράν κομψή θύρα άποτελεϊ τήν συγ
κοινωνίαν μεταξύ τοϋ άντιθαλάμου,καί τής μεγαλοπρεπούς 
αιθούσης, μεταβληθείσης ήδη είς μαγικόν έστιατόριον. Τό 
πλήθος κυματίζει, τά πρόσωπα συνωθούνται πρός άλληλα 
πλήρει φαιδρότητος καί ζωηρότητος,άεννάως δέ ή θύρα τής 
εισόδου δίκην δρμητικού χειμάρρου έκχύνειρεύματα έπισκε
πτών. Τέλος εις θεράπων, άναρτδ! είς τόν τοίχον τό διά
γραμμα τοΰ εστιατορίου, καί όλόκληρον τό πλήθος παρα- 
σπάται πρός τά εκεί, όπου έκαστος προσπαθεί νά έξακρι- 
βώση τήν έν τώ συμποσίφ θέσιν του, καί τούς μέλλοντας 
γείτονάς του.

*
* 4

Εΰρίσκομαι προσκεκολλημένος είς μίαν γωνίαν, άφ’ής 
καταγίνομαι νά σπουδάζω τόν γενικόν όμιλον, καί νά 
μελετώ τάς κινήσεις του. Τό βλέμμα μου ιδιαιτέρως άπορ- 
ροφάται ύπό τοΰ λαμπρού καί ποικίλου κύκλου τής έπι- 
τροπής. Έν μέσφ τών εύγενών Λόρδων τής ’Αγγλίας, έν 
μέσω τών άξιοπρεπών έμπορων τής έν Άγγλίοι 'Ελλάδος,

9

παρατηρεΐται ή μάλλον διαλάμπει, ή φαιδρά, άγχίνους, 
καί κομψή φυσιογνωμία τοΰ άντιπροσώπου τοΰ Βασιλέως 
μας. Ο κ. Γεννάδιος έχει τήν έσπέραν έκείνην ζωηροτά- 
την τήν ίδιάζουσαν αύτφ έκφρασιν, ήτις τώ δίδει τόν 
χαρακτήρα προσώπου άνατραφέντος έν Αύλη. Οί νεανικώ- 
τατοι χαρακτήρές του συνδυάζονται γοητευτικώτατα μετά 
υφους τίνος διπλωματικής σοβαοότητος, όπερ τόν πλη
ροί άξιοπρεπείας. Καί έν ώ τό γοργόν βλέμμα του τώ 
δίδει τήν οψεν στρατηγού έπισκοποΰντος πεδίον σπου
δαίας μάχης, τό γλυκύ μειδίαμά του τόν παοιστά ώς 
περικαλλή νεανίαν ύφιστάμενον τούς πρώτους αισθημα
τικούς παλμούς. Είναι κάλλιστον θέαμα διπλωμά
του, όστις μέ όλην τήν έλλειψιν διόπτρων, μέ ολην τήν 
ηδυπαθή ροδαλότητα τών χειλέων του, μέ όλας τάς 
χαοιέσσας κινήσεις τού σώματός του, μέ όλην τήν ρυθμι
κήν διάπλασιν τού λεπτοφυούς μύστακός του, δέν παύει 
τοϋ νά έκπληροΐ δραστηρίως καί θαυμασίως τήν έπίπο- 
νον καί πολυμέριμνον άποστολήν του. Ουτω έκ τής γω
νίας μου ένησχολούμην είς τό ν’άνατέμνω τούς χαρακτή
ρας τού έπιτετραμμένου τής 'Ελλάδος, ότε τό ζωηρόν 
βλέμμα του ρίπτεται έπ' έμού. Ή φισιογνωμία του γίνε
ται φαιδροτέρα κ’εύμενεστέρα, καί λαμβάνει τήν εύγένειαν 
νά στραφώ ιδιαιτέρως πρός έμέ, καί νά μοί άποτείνη ει
λικρινείς τινας φιλοφρονήσεις άμα τίΐ προσεγγίσει μου. 
Τότε δέν ήδυνήθην ή νά θαυμάσω τόν χαρακτήρα τοΰ έ
πισήμου τούτου Ελληνος, τόν όποιον ή αίγλη τής άρι
στοκρατίας μεταξύ τής όποίας εΰρίσκεται, δέν θαμβώνει, 
ώστε νά μη διακρίνη τά πρόσωπα τού έθνους όπερ άντι- 
προσωπεύει.

★
* *

Αλλ ιδού ό κ. Πατρίκιος. Ό παράδοξος ούτος αισθη
ματικός χαρακτήρ, όστις παρίσταται ένταύθα ώς έμψυ
χος άντίθεσις τής ύλικής εποχής, καί τού υλικού έθνους, 
έν οίς ζή, ού τίνος δ βίος διέρχεται έν τη ομίχλη τοϋ 
Λονδίνου μεταξύ τής μουσικής, τής ποιήσεως, καί τής 
ζωγραφικής, καί όστις διαχειρίζεται τόν χρωστήρα τόσω 
θαυμασίως, δσφ καί τό κλειδοκύμβαλον, όπερ τώ παρέχει 
φήμην έν τή μεγαλοπόλει ταύτη. Ό κ. Πατρίκιος είναι 
ήφαίστειον φΛελληνικών αισθημάτων, ή μάλλον πατριω
τικών, είναι ό ενθουσιώδης Ελλην όστις ήμέραν τινα 
άνατυλίξας ένώπιον μου τήν πολύτιμον συλλογήν ήν άπε- 
τέλεσεν, έπιδιώξας καί συνδυάσας πολλάς λαμπράς εικό
νας τής άρχαίας καλλιτεχνίας μας εΐπεν ένθουσιωδώς : 
«Ή μόνη φιλοδοξία μου είναι τό νά κοσμήσω δι’ αυτών 
τήν Ελλάδα μας».

Ο αισθηματικός λοιπόν καί εύγενέστατος ούτος άνήρ 
εΰρίσκεται κατά τήν περίστασίν ταύτην είς τό στάδιόν 
του. Πρό ημερών μεριμνά καί άγωνιή πρός έπίσκεψιν τοΰ 
μεγαλοπρεπούς έργου τής εσπέρας έκείνης. Παρασκευάζει 
τάς μουσικάς συνθέσεις, συντρέχει τά πρόσωπα τής έπι- 
τροπής, όμιλεϊ πανταχοΰ ΰπέρ τής 'Ελλάδος, άναλαμβάνει 
σχεδόν τόν διοργανισμόν τών πάντων, κατορθόνει νά συγ
κρότηση μουσικόν όμιλον φωνητικής μουσικής, καί μόλα 
ταύτα δέν λν,σμονεϊ τήν οθόνην του καί τόν χρωστήρά 
του, καί μέχρι τής τελευταίας ώρας, καταγίνεται νά 
προσθέση καλλιτεχνικάς τινας γραμμάς έπί τής ώραίας 
τοπογραφίας, ήτις τ·ν άπασχολεΐ. Δέν ήδυνάμην ή νά 
περιγράψω τόν περίεργον τούτον χαρακτήρα, όστις «χρη
σίμευε τήν έσπέραν έκείνην ώς μοχλός τής τελετής, όπως 
τόν παρουσιάσω ένταύθα ευκρινέστερου, μέ πρόσωπόν τε- 
ταραγμένον, μέ κινήσεις στενοχώριας, μέ έκφρασιν δυσα-
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ρεσκείχς, ύιοτι το ώραιότερον τών σχεδίων του έναυάγησε, 
καί τά Εθνικά άσματα, ών την κατά την εσπέραν έκεί
νην έκτέλεσιν είχε λαμπρότατα διοργανώσει, δέν ήδύναντο 
ν’ αντηχήσωσιν, ενεκεν έλλείψεως διαστήματος πρός το- 
ποθέτησιν τοΰ χοροΰ του.

*
-* *

Κατά την έβδόμην άκριβώς άκούεται ή επί τάς τρα- 
πέζας πρόσκλησις, και άπαντες οί προσκεκλημένοι κυμα- 
τηδόν εισρεουσιν είς την αίθουσαν. Ή μετασκευή τής αι
θούσης ταύτης είς εστιατορίου είναι καλλιτεχνικωτάτη. 
Φαντάσθητε Sv κολοσσιαίου σχήμα Π περιέχον μεταζύ 
τών δυο άκρων σκελών του πέντε ετερα όμοιόμορφα καί 
δμοιομήκη. Άπαντα ταΰτα συνίστανται έζ έκτεταμένων 
μεγαλοπρεπών τραπεζών, ένώ ή έπί τών έπτά τούτων 
σκελών στηριζομένη πλευρά έχει διαοουθαισθή έπί τό πο
λυτελέστερου αποτελούσα έτέραν μακροτάτην τράπεζαν, 
κατέχουσαν ολον τό μέγα μήκος τής αιθούσης. Εις τό 
μέσον Τής τραπέζης ταύτης είναι ή θέσις τοΰ Προέδρου, 
άνωθεν δέ τής θέσεως ταύτης άκριβώς συμπλέκονται δύο 
μεγάλαι σημαϊαι, Έλληνική και Άγγλική. Τό αύτό σύμ
πλεγμα, παριστών συμβολικώς τόν έναγκαλισμόν δύο Έ
θνών, ών τά μέν ύπήρξε, τό δέ υπάρχει μέγα, διακρίνεται 
είς τό βάθος τής αιθούσης, ύπεράνω τοΰ περιβόλου τών 
μουσικών. Πληθύς κατόπτρων μεγαλοπρεπών καλύπτει 
την δεξιάν πλευράν, ένώ τήν άπέναντι ταύτης πληοοϋσι 
μικραί τράπεζαι χρησιμεύουσαι πρός άπόθεσιν καί διαρρύθ- 
μισιν τών διαφόρων στοιχείων τοΰ γεύματος. Έπί τής 
οροφής διαγράφεται λαμπρά τοιχογραφία, πρός έζήγησιν 
τής οποίας αί μυθολογικαί μου γνώσεις δέν άρκοΰσι, καί 
λαμβάνω την άνάγκην τής συνδρομής τοΰ άζιοτίμου φίλου 
κ. Βαλέττα, οστις μ.έ τήν συνήθη του όζυδέρκειαν ανα
γνωρίζει έκεΐ τήν Μελπομένην περιστοιχιζομένην ύπό μι
κρών περικαλλών Ερώτων. Άπό τής οροφής ταύτης άν- 
ήρτηνται διαχύνοντες κύματα λάμψεως τρεις μεγαλοπρε
πέστατοι πολύφωτοι λαμπτήρες, ών ό μέσος παριστφ τό 
έκπληκτικόν σύμπλεγμα έκατόν φώτων, οί δέ λοιποί πε- 
,ριέχουσιν άνά πεντήκοντα. Είς τό μέσον τής μεγάλης τρα
πέζης πέριξ τής θέσεως τοΰ Προέδρου κεΐνται δύο μεγα
λοπρεπέστατα πολύκλαδα κηροπήγια, έφ'έκάστου τών 
οποίων παρατηρούνται περί τά είκοσι κηρία, ένφ τά δύο 
άκρα της καθώς καί δλας τάς άλλας μικροίέρας τραπέζας 
στολίζουσι παρόμοια κηροπήγια, ών έ’καστον άναδίδει περί. 
τά δέκα φώτα. Απασαι α[ τράπεζα·, είναι κεκοσμημέναι 
πολυτελέστατα. Έπί τής έπιφανείας των λαμπραι άνθο- 
δοχαι πλήρεις τών ώραιοτέρων ευρωπαϊκών άνθέων, αύζα- 
νόντων έν αυταις, άποτελούσι τόν φυσικώτερον καί τερ- 
πνότερον στολισμόν, δίδουσαι εις τάς τραπέζας τήν όψιν 
περιέργων κήπων, ένφ διάφορα άλ,λα άνθη άρτίως δραπέν- 
τα, συμμιγνύουσι τά μεγαλοπρεπή καί ποικίλα χρώματά 
των μ,ετά τών σπανιωτέρων καί ώραιοτέρων οπωρών τών 
μεσημβρινών κλιμάτων. Είς τό κέντρον κυρίως τής μεγά
λης τραπέζης παρασπά τήν προσοχήν μου κομψότατον κά- 
νιστρον, πλήρες σταφυλών τόσον εύμεγέθων, ώστε ποός 
στιγμήν αμφιβάλλω περί τής φυσικότητό; των. Αί πολυ
ποίκιλοι φιάλαι καί τά πολύχροα κύπελλα, άντανακλώντα 
τά χρώματά των είς τό άπλετον φώς τών μεγαλοπρεπών 
λαμπτήρων, έκχύνουσιν άστραπάς έχούσας τής Ίριδος τήν 
ποικιλίαν. Τέλος τά πάντα συνενοΰνται, δπως άποτελώσι 
μαγικώτατον σύνολον πολυτελείας, κανονικότητος, κομ- 
ψοτητος, δπερ δίδει είς τήν έκτεταμένην έκείνην αίθου
σαν την όψιν αύτοκρατορικοΰ εστιατορίου.

Αί πεντήκοντα θέσεις τής μεγάλης τραπέζης καΐ αί εί
κοσι καί πέντε έκάστη; τών λοιπών είναι ήδη πεπληρω- 
μέναι. ΊΙ μουσική αρχίζει ν’ άναπέμπν) ήδυπαθεστάτους 
ήχους, ύπό την φαίδραν επήρειαν τών οποίων ό ένθουσια- 
σμος καί ή αγαλλίασις διαχύνεται είς δλων τών συνδαι
τυμόνων τά πρόσωπα. Άρχονται αί πρώται εκπυρσοκρο
τήσεις τών πωμάτων τοΰ αφρώδους καμπανίτου,τάς όποιας 
διαδέχεται ή ανώμαλος κλαγγή τών συγκρουομένων τής 
τραπέζης σκευών. Οί θεράποντες (waiters) τρέχουσιν έν
θεν κακεΐθεν μέ την άπαράμιλλον έκείνην ευστροφίαν καί 
δεξιότητα, ήτις χαρακτηρίζει τήν μακράν πείραν. Είναι 
πλήρεις σπουδής καί ασχολίας, καί μόλα ταΰτα άρκεϊ τις 
νά τούς παρακολούθηση διά παρατεταμένου βλέμματος, 
απερχομένους εί; τάς τραπέζας των πρός άγραν παροψί- 
δων, δ'πως παρατήρηση τά πρός άλλήλους νεύματά των, 
τά έμφαντικά μειδιάματα και τάς εύφυεστάτας καί πε
ριέργου; λογομαχίας των, άτινα παρεσκεύασαν είς τά ά
φελή ταΰτα δντα θέσιν έν ταΐς σελίσι τοΰ Σαίξσπηρ. Έν 
τφ μεταξύ τής άλλοκότου ταύτης μελέτης μου, έκκενώ Sv 
κύππελον πλήρες καμπανίτου, εκτυλίσσω τό χειρόμ.ακτρόν 
μου καί ρίπτω τό πρώτον άπληστον βλέμμα έπί τοΰ ποό 
έμοΰ κομψοτάτου δελτίου. Επί τοΰ έξωτερικοΰ του μέοους 
διαγράφονται έν συνδυασμφ τά στέμματα τής Ελλάδος 
καί τής Αγγλίας, έν περιθορίφ έκ δαφνών, ύπό τά εμ
βλήματα δέ ταΰτα τών δύο Έθνών σημειοΰται διά κυα
νών κεφαλαιωδών γραμμάτων ό σκοπός τοΰ συμποσίου ;
« Ο πανηγυρισμός τής ειρηνικής παραδόσεως τή; Θεσσα
λίας». Όσον άφορά τό εσωτερικόν τοΰ Menu, παοατηοώ 
έπίσης άρκετήν πανήγυριν, πλήν ούχί καί μεγάλην ειρή
νην, τούλάχιστον δσον άφοοά τόν στόμαχον. Τά έξής είναι 
τά παραθέματα τοΰ διεθνούς γεύματος :

POTAGES
Consomme Printanniere. Fausse Tortue. Mulligatow- 

ney.
Poisson

Saumon, Sauce d’Homard. Filets des Soles a la Ve- 
netieune Blanehaille.

Entrees

Cdtelettes d’Homard aux Truffles. Ris de Veau,Sauce 
Tomate.

Releves

Dindon rdli an Perigord. Selles de Mouton. Jamboi.s 
de York.

Rotis

Oisons. Ptarmigan. Petits pois d’Algcrs.
Entremets

Macaroni au Graliri. Gelee Marasquin. Gelee au Fruit. 
Suedoise des Piclies. Crime a la Vanille. Plombier d’ 
Abricot.

Glaces

Eau d’Orange. Crime an Caffe.
Έν τή ποικίλη παρατάξει τών φιαλών διαβλέπω τήν 

άναπλήρωσιν σπουδαίας έλλείψεως, διότι έάν δέν άντι- 
προσωπεύετο τήν εσπέραν έκείνην διά τών σημαιών ή 
διά τών προσώπων ολόκληρος ή Ευρώπη, άντεπροσωπεύετο 
τούλάχιστον διά τών ευεργετικών τοΰ Βάκχου δωρημάτων, 
καί ούτω είς τό πολύχρουν περιεχόμενον τών κυππέλων,διε- 
κρίνετο ή ήδυπάθεια τής’Ιταλίας, ή χάρις τής Γαλλίας,

ή ζωηρότης τής 'Ισπανίας, ή ρώμη τής Ουγγαρίας, καί 
ή αφέλεια τής Ελλάδος.

★

Είμαι κατατεταγμέιος είς τήν πρώτην πρός τά δεξιά 
τράπεζαν. Πρός τά δεξιά μου είναι είς Έλλην φίλος μου, 
πρός τ’άριστερά Άγγλος τις εΰγενεστάτης φυσιογνωμίας, 
πλήν άγνωστος είς έμέ. Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής 
κατά τοΰ ζωμού έπιθέσεως συνομιλεί έν μεγάλη περιπα
θείς ύπέρ τής Ελλάδος μεθ' έτέρου τινός Άγγλου, γέ- 
ροντος άζιοπρεποΰς, μέ λευκήν γενειάδα, κατέχοντος τήν 
κορυφήν τής τραπέζης μας. Καθ’ήν στιγμήν ό θεράπων 
ά.νήγειρε τήν παροψίδα μου, ό γείτων μου ούτος κατώρ 
θωσε νά ρίψη τό βλέμμα του έπί τοΰ δελτίου μου.

— Δόκτωρ X... άνεφώνησεν αγγλιστί. Είτα μετά ξενι
κής προφοράς προσθέτει ελληνιστί: Είστε ιατρός, κύριε ;

— "Οχι, άπήντησα έπίσης ελληνιστί, ήμην νομικό; 
άλλοτε.

Πλήν φαίνεται, δτι αί έλληνικαί γνώσεις τοΰ γείτονό; 
μου, περιωρίζοντο μόνον είς τήν έρώτησιν έκείνην, καθότι 
δέν ήννόησε τήν άπάντησιν μου, ήν ήναγκάσθην νά έπα- 
ναλάβω αγγλιστί.

— Χαίρω πολύ, μοί λέγει είς τήν γλώσσαν του, διότι 
έγώ είμαι Barrister (δικηγόρος.)

Προσπάθησα τότε πλήρης περιεργείας ν’ άνακαλύψω τ’ 
όνομά του διά τής αύτής όδοΰ δι' ής αύτός άνεκάλυψε τό 
ίδικόν μου, άλλ’ άτυχώς τό δελτίον του, άπεκρύπτετο έν
τελώς ύπό μιάς φιάλης Xerez. Εύτυχώς ήννόησε τήν έπι- 
Ουμίαν μου κ’ έσπευσε νά τήν έκπληρώση.

— ’Ονομάζομαι Σκίννερ, μοί λέγει μετριοφρονώ;.
Ή χαρά καί ό ενθουσιασμός μου ύπήρξαν απερίγραπτοι. 

Είχον πλησίον μου τόν φιλελληνικώτατον άνταποκριτήν 
τών «Daily News»,ou τό όνομα είναι γνωστόν είς δλην τήν 
Ελλάδα.

Τό περίεργον είναι δτι ό φιλελληνισμός τοΰ άξιολόγου 
άνταποκριτοΰ δέν περιορίζεται μόνον είς τάς συνδιαλέξεις, 
καί τάς ανταποκρίσεις του, καθότι τήν εσπέραν έκείνην 
παρετήρησα καί έτερον είδος έκδηλώσεως τοΰ ύπέρ τής 
πατρίδος μας αισθήματος του, έκδηλώσεως βακχικωτάτης 
καί σχέσιν έχούσης πρός τόν έν τη τραπέζη κείμε
νον οίνον «τοΰ Αρχιπελάγους.» Ή παρ’αύτόν φιάλη δέν 
έβράδυνε νά κενωθή είς πείσμα τοΰ άθικτου καμπανίτου 
και τών περιφρονηθέντων ποτών τής 'Ισπανίας.

— Νέκταρ! άνέκραξεν ό λαμπρός άνήρ, ρίπτων πε
ριληπτικόν βλέμμα είς τήν έκτασιν τής τραπέζης, καί 
άλιεύων άσπλάγχνως δλας τάς φιάλας τοΰ ελληνικού οΐ- 
νου, τάς οποίας κατώρθου ν' άνακαλύψη, έν ώ έγώ τόν 
έβοήθουν καθ’δσον ήδυνάμην είς τό ληστρικόν τοΰτο έρ
γον του, καί δέν ήδυνάμην νά θαυμάσω τόν προληπτικόν 
ένθουσιασμόν τοΰ αισθηματικού έκείνου φιλέλληνος, δν τό 
ύπέρ τοΰ έθνους μας αίσθημα έθάμβου έπί τοσοΰτον, ώστε 
νά προτιμά τό άποτρόπαιον έκεΐνο ύγρόν δπερ έκαλεΐτο 
οίνος τοΰ Άρχιπελ. άγους, τοΰ άφρώδους καμ
πανίτου, τοΰ ζωηρού ουγγρικού, καί τοΰ ηδυπαθούς 
Oporto < * ♦

Κατέπινον τήν έκτην δόσιν καμπανίτου, καί ήκουον 
τήν ζωηροτέραν περίοδον τοΰ φιλελληνικοΰ διαλόγου τοΰ 
γείτονός μου, οτε τό garden μέ έπλησίασε μέ τάς χεΐ
ρα; πλήρεις πινακίων.

— Dindons ritis au Perigord, άνεφώνησε.
— Τί είναι αύτό; έρωτ£ είς Σκώτος άπέναντι μου κα- 

θήμενος.

— Turkey, τώ άπαντφ άγγλιστί.
Η διλημματική αυτή λέζις ήτις έν τή αγγλική γλώσ-

ση έννοεΐ τόν ίνδιάνον, άλλά συνάμα καί τήν Τουρκίαν, 
έμπνέει εί; τόν πρός τά άριστερά μου έλληνα φίλον μου 
εύφυέστατον λογοπαίγνιον.

— Λοιπόν, μοί λέγει, δέν πρέπει νά λέγωμεν άναίμα
κτον τήν κατάληψιν τής Θεσσαλίας, ένταύθα.

— Διατί; ήρώτησα εκπληττόμενος.
— Διότι,άπαντά άγγλιστί,έσφάγη ή Τουρκία (Turkey).
Αγνοώ έάν εύρισκόμην ύπό τήν έπήρειαν τοΰ λογοπαι- 

νίου τούτου, άλλά τό μόνον δπερ δύναμαι νά διαβε- 
αιώπω, είναι δτι επετέθην ηρωικότατα, καί καταστρε

πτικότατα κατά τοΰ τρυφερωτάτου Turkey.
Εν τφ μεταξύ ό κ. Σκίννερ ύφίστατο τήν έφαρμογήν 

τοΰ άςιώματος δτι πανταχοΰ ύπάρχει κόρος. Καί άφοΰ 
είδεν δ'τι τό άξίωμα τοΰτο έξήπλωσε τήν άηδή ίσχύν του, 
και μέχρι; αύτοΰ τοΰ 'Ολυμπίου νέκταρ ος (έκ- 
δοσις βελτιωμένη), άνέλαβε φιλοσοφικόν ΰφος καί τό 
βαθύ β1ΐι/.[ίχ του άληθές βλέμμα άνταποκριτοΰ, περιπλα- 
νάται ήρεμα έπί τών άντικειμένων τής αιθούσης.

— Ίδέ, μοί λέγει γαλλιστί, διά νά μή άκούσωσιν οί 
παρακείμενοι άγγλοι, ίδέ πόσον ρυπαρά είναι ή έλληνική 
σημαία, ήτις είναι άνηρτημένη άνωθεν τοΰ Προέδρου. Τί 
κρίμα! Προσέθεσεν ό λαμπρός φιλέλλην μετ' άνεκφράστου 
ύφους βαθύτατης θλίψεως.

Είχε δίκαιον, καί οφείλω νά ομολογήσω δτι τόσω πε
παλαιωμένοι ήτο τό ύφασμα οπερ άντεπροσώπευεν είς τήν 
κυριωτέραν έκείνην θέσιν τήν Ελλάδα, άστε άντί τοΰ α
θώου λευκού χρώματος, παρά τάς κυανά; γραμμάς παρε- 
τηρεΐτο έπίπεδον, μάλλον μέλαν. ’Αγνοώ πώς διέφυγε ή 
μεγάλη έκείνη έλλειψις τούς διοργανιστάς τής τελετής. 
Σαρκαστικόν τι πνεύμα ήδύνατο κατά τήν πεοίστασιν 
έκείνην νά εΐπη δτι ή άψυχος σημαία ήτο πλέον ευαίσθη
τος άπό τά έμψυχα όντα,άτινα εύρίσκοντο έν τφ μεγαλο- 
πρεπεϊ έκείνφ περιβόλω, καί δτι έπένθει έν τή μελανούση 
όψει της τήν πικράν τύχην τών συμπαθών Ήπειρωτών.

Έν τούτοις ό παρατηρητικός οφθαλμός τοΰ γείτονός 
μου έξηκολούθει τήν περιοδείαν του. ΑΓφνης ούτος άφίνει 
κραυγήν έκπλήξεώς.

— Voyez la-bas! μοι λέγει. Κύτταξε έκεΐ κάτω είς 
τήν κορυφήν τής πέμπτης τραπέζης. Βλέπεις ένα εύρως-ον, 
ήλικιωμένον λευκότριχα άνδρα ; Αύτόν δστις γελά ήδη ;

— Ναί.
— Πρόσεζέ τον καλώς. ’Ονομάζεται Colton. Γαλλικόν 

όνομα· κάππα ο μικρόν, τοΰ . . .
— Έννοώ, είπον διακόψας τήν πομπώδη ταύτην έκ- 

τύλιζιν τοΰ ελληνικού αλφαβήτου.
— All right Cotton ! Πρό έξ έτών σχεδόν ήτο Λόρδος 

δήμαρχος* ήδη είναι μέλος τοΰ κοινοβουλίου, καί είς έκ 
τών φανατικωτέρων συντηρητικών. Μόλα ταΰτα είναι 
θερμότατος φιλλέλην, καί είναι περίεργον νά βλέπη τις 
οτι το αίσθημα εις τον άνθρωπον αύτόν είναι μ,εγαλεί- 
τερον τών πολιτικών αρχών του, καί δτι άκρος συντηρη
τικός ουτος παρευρίσκεται είς τόν πανηγυρισμόν τοΰ καλ- 
λιτέρου έργου τών αντιπάλων του φιλελευθέρων. Splendid!

Ηυχαρίστησα τόν εύγενή γείτονά μου διά τήν λαμ
πράν ταύτην πληροφορίαν, καί έξηκολούθησα παρατηρών 
μετά θαυμασμού τό έζαίρετον έκεΐνο πρόσωπον, έφ'ού έ- 
πέστησε την προσοχήν μου.

(Έπεται τό τέλος).



12 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ι
ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ Ήνοιξεν !!! Ήνοιξβν

ΕΙΣ ΤΟ

ΚΟΪΡΕΙΟΝ ΚΑΙ ΜΪΡΟΠΩΑΕΙΟΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

(Κάτωθεν τ/,ς μεγάλης οεζίας Μελά)

ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ αγγέλλεται ή πώλησις άρωμιάτων 
είς ώρισμένας και συγκαταβατικάς τιμάς.

Vinaigres—Eaux de Cologne—Brillantine—Cold 
Cream—Pommades—Eaux Atheniennes—Eaux de 

Quinine—Elixirs des dents

Τά πάντα έχ τών διασήμων γαλλικών Οίκων

PINAUD, VIOLET, etc.
Έκάστη φιάλη τών άνωτέρω ειδών

Μάναν δρ. ν.
*

* *

ΖΕΑΙΙίΐΛίΕΧ ϊ Thridace, Veloutine, Miranda=Bp. 
νέας —Eaux allemandes=n.v. ·<«—Laits d’lris
δ. ν. 4,30—Poudre de νβ1ουϋηβ=δ. ν. 41.— 
Cr0me deLys=B.v. it,30—Laits antepheliques= 
δ.ν. T.—Crimes Pompadour=n.v. β.—Elixirs et 
Poudres διά τούς όδόντας τών John Evans, Pierre et 
Botot=H. v. 2,30.

* *

Ειδική Ahohhkh ex tu Aytu Koypeiu

=ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΑΤΚ|ΝΣΩΝ=

ΕΝ ΤΩ ΑΓΤΩ ΜΓΡΟΙΙΩΛΕΙΩ πωλοΰνται έπίσης 
ACX DE Cologne ά. μεγέθους δρ. ν. ΙΟ, δευτέρου 
μεγέθους δρ. ν. 3 καΐ τρίτου μεγέθους δρ. ν. 3.

Μ
ΥΡΑ διά ρινόμ-αζτρ·»- διαφόρων ειδών γ' μεγέθους 
δρ. ν. 4,30, δευτέρου μεγέθους δρ. ν. it,<50. 
ACASSAK Oil, δρ. ν. -1.—Stephanotis Brillantine 
δρ. ν. St.—Διάφορα Eaux de Toilette, δρ. ν. 3,30. 

Toilet Vinegar, δρ. St.—Χάπωνες Windsor πακέτα 
άνά δρ. ν. 3, πρός δέ και είς ράβδους δραμίων 85, δρ. 
1, Σάπων Γλυκερίνη είς ράβδους δραμίων 75, δρ. ν. 1.

ΕΙΣ ΤΟ Αυτό ΜυροηπΛΕΙΟΝ πωλοΰνται εκτάκτου κομ- 
ψότητος : λαΐ|χοδέται, μπαστούνια, ψήκτραε, 

τσατσάραι, σιγαροΟήκαε έκ ταρταρούγας, ψαλίδια, 
ξυράφια και άλλα και άλλα. (10—6)

πρό πέντε ήμ,ερών γελάεν και έρυΟρόχρουν ώς 

Μιιριζολα αιμοσταγής τό

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Η ΕΛΛΑΣ
καΐ σύν αύτώ ήνοιζαν καί τόσοι στόμαχοι τοσούτων πε
λατών τοΰ μεγαλοπρεπούς Ξενοδοχείου, οΐτινες έν μέσω 
γελώτων καί θυμηδίας καί τοσαύτης φαντασιώδους πο
λυτελείας καταβροχθίζουσι τά τερψιλαρύγγια φαγη
τά του.

Έχουν ολα ελκυστικήν δύναμιν ώς κόραι σφοιγώσαι ί
Κάμνουν θαύματα, διότι σέ χορταίνουν εύθύς, ένώ άμα 

καθίσγς νομίζεις δτι δέν θά γλυτώσγις μέ πέντε μερίδαις 
τούλάχιστον !

Έχουν τό ιδιαίτερον προσόν νά σοΰ πληρώνουν μέ τό 
αίματόχοουν νόμισμα τής ύγείας τό ωχρόν τοΰ Γεωργίου.

Διά τούτο
γίν&τχι έφοδος άπό τής 1 1ης π. μ. καΐ τής βης μ. .μ 
ύπό τόσων πολιορκητών στομάχων.

ΔΙΑ ΤΟΓΤΟ άν γελασθής καΐ ύπάγης κατά τήν 1 
μεσημέρι ή τήν Η τό βράδυ δέν θά ευργίς ούτε πατάταν.

Ή ύπηρεσία
διεξάγεται ύπό γ α ρ σ ι & ν πρώτης μέ ταχύτητα ηλεκτρι
κού σπινθήρος- Πριν ξεδιπλώσης τήν πετσέτα σου έχεις ενώπιον 
σου τί) οαγητόν. Σέ υποχρεώνουν μέχρι ■ . · μπαξισλοϋ.

ΊΙ καΟαριότης
ώς παρθένος ιδιότροπος, μέ λευκήν έσθήτα καΐ λευκότερους βρα
χίονας διατάττει τά πάντα κατά τό ’ίδιον αύτής σύστημα.

II ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ διπλώματος ‘X ΠΕΤΣΕΤΩΝ!!!
Οί πολυέλαιοι, τά διπλά παραπετάσματα, τά έπιπλα, 

ή έπίστρωσις τών τραπεζών, ό χρωματισμός τών τοίχων, 
δλα, δλα, δεικνύουν πρωτότυπον πνεΰμά καλαισθησίας 
(bon goilt) καΐ πρός στιγμήν νομίζεις δτι εύρίσκεσαι είς 
έστιατόριον τοΰ Palais Royal.

Ή Κεντρικότης τού ΞΙενοδοχείου
έπί τής κεφαλή; τής όδοΰ Έρμου καί παρά τήν πλατείαν Συντάγ
ματος, θέλει καταστήσει αύτό κέντρον τοΰ καλλίτερου κόσμου καΐ 
τών μεγαλοπρεπέστερων γευμάτων. Καΐ τοϋτο προνοήσας ό άξιος 
διευθυντής αύτοΰ, έφρόντισε νά διασκευάση καΐ ιδιαιτέραν αίθου
σαν, έπίσης μεγαλοπρεπώς εΰπρεπισμένην, δι’οίκογενείας καί ομί
λους φίλων.

Κατά πάντα
είναι εύρωπαϊκώτατον, άμίμητον, καί δστις έννοεί νά 
τρώγγι καλά και πληρών·/) τίποτε, άς εισέρχεται είς τό 
λαμπρόν καΐ άρτισύστατον

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΟΓ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

“Η ΕΛΛΑΣ”
έπί τής όδοΰ Έρμοΰ, παρά τ-J πλατεία Συντάγματος

και έκεΐ Au re voir ! [Ε,—4]


