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Β. Γαβριηλιδης ΔΙΕΥΘΪΧΤΙΙΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ.

Κυριολεκτικό»; «ΐοέφβαρταε. Ουδέποτε ή δίοίκησις 
τοϋ τόπου έφθα.σεν εις τόσον βαθμόν έξαχρειώσεως, κα- 
ταπτώσεως,παραλυσίας όσον επί τοϋ πεσόντος ήδη υπουρ
γείου. Βάσις τοϋ όλου διοικητικού συστήματος τούτου 
ήτο ή σπατάλη, ή άσωτεία, κάτι τι περισσότερον, δέν 
δέν εύρίσκομεν λέξιν κατάλληλον, ή έλληνική γλώσσα 
έχει τοιαύτην, διότι ποτέ δέν έφαντάζοντο οί πρό
γονοι ήμών ότι ήτο δυνατόν δίοίκησις τόπου νά φθάσν) 
εις τοιοΰτο σημεΐον.

Θά ήθέλατε ίσως παραδείγματα πολλά, άλλάδέν έχο
μεν πρόχειρα τοιαϋτζ, άπαντώμεν όμως παντζχοϋ 
διαβεβαιωμένην τήν άσωτείαν.

Γενικώς όμως ή άσωτεία αΰτη συνίσταται εις τά έξης:
A . Όλα τά είδη των γραφείων βρίθοϋσιν υπαλλή

λων άνευ εργασίας, καί διά τόν μισθόν. Ι'ραφεΐον τό 
όποιον δύναται νά ύπάρχγ δι’ ενός υπαλλήλου ή τό πολύ 
διά δύο, είνε πεπληρωμένον διά πέντε καί δέκα. Ψαντα- 
σθήτε τί συμβαίνει εις τά μεγάλα εκείνα γραφεία, ένθα 
ό άριθμός των ύπαλλήλων έχει άνέλθει εις τάγμα όλον.
_Β. Πόσοι καθηγηταί είνε διωρισμένοι έν τώ Βαρβα- 

κειω; Θά φρίξητε όταν μάθητε ότι έως προχθές διωρίζον- 
το ακόμη.

Γ'. Πόσοι έπιστάται είνε διωρισμένοι εις τά ενταύθα 
γυμνάσια; Πόσοι κλητήρες μυστικά και πόσοι, φανερά ;

Επανορθώσατε, ώ νέοι ύπουργοΐ τά κακώς κείμενα. 
’Αποδώσατε τούς αργούς εις τήν γεωργίαν, εάν θέλητε 
νά εύδοκιμήσγ ό τόπος. Έάν δέ ή πλειοψηφία σας κατέ- 
χεται άπό τήν αυτήν λαιμαργίαν άπό τήν όποιαν καί ή 
παλαιά, τότε ρίύατε εις τά μούτρα της τά χαρτοφυλά
κια καί είπατε ότι ό τόπος αυτός κατέστη πλέον πρυ- 
τανεΐον τών αργών, τούς οποίους κατεδικάσθησαν νά τρε- 
φωσιν οϊ ολίγοι εργαζόμενοι.

«Καί άλλα

ακόμη έχομεν νά εΐπωμεν πρός τούς νέους ύπουργούς.
Δέν είδομεν ακόμη τήν ίκανόποίησιν τών όφειλομένων 

πρός ΐό ’Εθνικόν Πανεπιστήμιου. Τινές τών έδρών αυ
τού περιεφρονήθησαν καί έξηυτελίσθησαν διά τής εισα
γωγής αναξίων προσώπων. Ανήκομεν εις τήν τάξιν τών 
λογιών καί μετ’ άλγους' βαθέος ύπέστημεν τόν έξευτελι- 
σμύν τού Πανεπιστημίου.

Τί περιμένει ακόμη ό κ. Λομβάρδος καί δέν προβαίνει 
εις τήν δέουσαν ίκανοποίησιν τής επιστήμης ;

Έάν τό μικρόν πέμπτον κόμμα, εκείνο τό όποιον 
εξύμνησα άλλοτε, τό όποιον έχαιρέτισα ώς νέον αστέρα 
ελπίδων ωραίων καί σχεδίων εθνικών, έάν τό αβρόν ε
κείνο κομματίδιον ήκμασε νύν, ήνδρώθη καί έπληθύνθη 
ώς τά άστρα τοϋ ουρανού, ώς ή άμμος τής θαλάσσης, εγώ 
άπέμεινα μέ τά χρυσά εκείνα σχέδια, καί τάς ιδιότρο
πους ιδέας τού μικρού εκείνου κομματιδίου καί άν οί 
πολυάριθμοι σήμερον οπαδοί του άποκκλαϋνται έθνος 
καί λαός, εγώ, έως ου ί’δω πλήρη τήν εφαρμογήν τών 
σχεδίων τοϋ πέμπτου κόμματος,επιμένω νά ύπογράφωμαι.

Π e μ,πτοπο μ, μ.ί τ .

ΟΙ ΤΡΕΙΣ.

Άνοιζις ανθίζει εις τήν ύπηρεσίαν τού υπουργείου 
τών εσωτερικών, ήτις τήν ευωδίαν τη; εί; όλον τό κρά
τος θά διάχυση.

‘Ο κ. Α. Μαναόλας, τόν γνωρίζετε πάντες, τόν 
εϋγενή εκείνον τμηματάρχην τοϋ τμήματος τής στατι
στικής, τόν έχοντα τήν αποκλειστικήν ιδιότητα τού νά 
έξευγενίζη πάντα κλάδον ον καλείται νά διευθύνγ, ό κ. 
Μανσόλας λοιπόν ώνομάσθη διευθυντής τών Ταχυδρο
μείων καί δι’ ώραίας εγκυκλίου του καθωδήγησε τούς
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«πανταχού τοΰ άρκτους ταχυδρομικού; υπαλλήλους. Ή 
άναγκαιοτάτη εΐ; τό κράτος αϋτη υπηρεσία, ή μαρτυ
ρούσα τον βαθμόν του πολιτισμού χώρας τίνος ετυχεν

αυτή.

Ή δέ διοίκησις τή; αστυνομία; απέκτησε διευθυντήν 
πολύτιμον τόν χ. Κ. Κοααονάχον πρώην βουλευτήν 
χαί δικηγόρον. Έρχεται μέ την άπόφασιν νά μά; δείξη 
οτι χατέχεται άπό τά; πλέον άγαθάς διαθέσει; άναμένων 
ολοι νά τω παράσχωσι την συνδρομήν εΐ; τά καθέκαστα, 
Ιδίως νά τόν άφήσωσιν ανεξάρτητον εί; τά; ένεργείας 
του. ’Ανήκει εί; την νέαν γενεάν καί τρέφει έν έαυτώ 
τά έκπολιτιστικώτερα αισθήματα τών νέων χρόνων γνω- 
ρίζων τί θά είπή τάςις καί πολιτισμός. Ζωη, ένέργεια, 
πρακτικότης καί έπιμονή χαρκκτηρίζουσιν αύτόν.

Τέλος ό κ. Α. Ήχρελίδης, δ ζωηρός έκεϊνο; νέο; 
τή; γενεά; τοϋ 62 ό παρακολουθών βήμα πρός βήμα την 
πρόοδον καί τήν άνάπτυξιν, άνειλκύσθη ώ; άπό πυθμέ- 
νος έκ τού στενογραφικού γραφείου τή; βουλής, ένθα τόν 
εϊχον καταδικάσει νά σήπεται καί έτέθη διευθυντή; τού 
τμήματος τή; δημοσία; άσφαλείας, έδόθη δηλαδή αύτώ 
έργασία άνάλογο; είς τήν άνάπτυξιν του, τά; γνώσεις 
του καί τήν θέλησίν του. Τά συγχαρητήριά μας καί διά 
τούς τρεις τούτους.

Έάν διαύευσθώμεν εί; τά; έλπίδος μα; τίποτε δέν 
χάνομεν διότι θά είπη τότε ότι ή γενεά μας ολη ήν διε
φθαρμένη. Ε1εμ.ητοχομ.μι£τηΐ.
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Κεφάλαιαν δεύτερον.
Έ>· ώ γίπται Λόγος .ατρί τον παροιμιώάονς Λόγον : 

Πώς .τΰ,Γ οί στραβοί στόν Λόη·

(Συνέχιια. Γ$. άρθ. 263).

Ήγέρθην, καί ή έξέγερσί; μου έκείνη διήγειρεν έν έμοί 
άλλόκοτόν τι αίσθημα.

Σκοτοδίνη έκάλυψε τούς οφθαλμούς μου καί οί έν τώ 
καφεψείφ καθήμενοι αοί έοάν·Λ./τ»« ίί— -----

ΦΡΟΥ- ΦΡΟΥ

Μεταξύ άλλων τού; οποίου; έψαχναν προχθές πρό τών 
πυλών τοϋ Βουλευτηρίου μήπως, κρύπτουν έπάνω των 
όπλα, ήτο καί ό νεοφιλή; μα; καθηγητή; κ. Βερναρδάκης!

Καί μέ τό δίκη,ο τη; ή φρουρά- διότι ό κ. Βερναρδά
κης, άφ’ή; είχε παραιτηθή άπό Καθηγητής, μετήρχετο έν 
τή πατρίδι του Λέσβω τόν γτωργότ,

Ή πρωτεύουσα ζητεί τόν ποιητικώτατον ΓεχνναΦ- 
χον Μαυρομ.ςχάΧην Νομάρχην τη; !

Άκρον άωτον έγωϊσμοΰ:
Τό πρώτον διαοατηριον τό όποϊον θά έκδώσν) ό κ. 

Φόν Κολοκοτρώνης νά είναι .... διά τόν έαυτόν του.

Μεγάλην έντύπωσιν έκαμαν τά ονόματα τών άστυνο- 
μικών βοηθών.

’Όλοι τά πήραν διά ψευδώνυμα.
'Όλοι τά έξήγησαν ώ; στρατήγημα τοϋ νέου Διευθυν- 

τοϋ ϊνα κατατρομάζω μόνον διά τών ονομάτων τού; Γεωρ
γούς Μεσσηνία; καί ‘Αθηνών.

Ακούσατε :
Καπάνδαρο; ·’
Άσκάθαρο; !
Μπαλτόρος !
Σόντσωφ !
Μόνον δ φίλος μα; Ρωμαίο; συνωμότης Κάσκας, όστις 

πρώτο; έκτύπησε τόν Καίσαρα, δέν μπόρεσε νά καλυφθή, 
διότι άμέσως τόν άνεγνωρίσαμεν καί σφίγγομεν τό χέρι

ΰφ’ ή; εϊχον καταληφθή.
Έν τούτοι; έξήλθον καί οί συνεθελονταί μου, πάντες 

νεανίσκοι άμύστακε; ή μόλις χνοάζοντες.
— Νάτα μκ; ! έβόησεν εί; έξ αύτών, έχομε καί βρο

χή. Μά άπόψε ’βρήκε νά βρέξη καί αύτός ό Θεός !
"Ηθελον άφορμην, διό καί έσπευσα ν’ άπαντήσω.
— Καί δέν μού λέτε, παρακαλώ, πού θά πάμε τόρα 

μ’ αύτό τόν καιρό πού κάμει ;
Καί πρώτον καί κύριον θά χαλάσωμε καί τά καπέ

λα μας.
Έπί τή παρατηρήσει μου δεύτερο; λαβών τον λόγον 

προσέθηκε.
— Έγώ, λέγω, ότι ή καλλήτερα δουλειά πού θά κά- 

μωμε, είνε νά ’πάμε νά έγγραφοϋμεν τόρα διά νά μή κλεί- 
σουν οι κατάλογοι, νά πάρωμε τή; κάππαις καί το χαρ
τσιλίκι καί έως τό πρωί σκεπτόμεθα.

— Αύτό μάλιστα, γίνεται, έμπρός.
“Ενθα νϋν τά δικαστήρια έκεϊ που τότε, έν ίσογείοις 

δώμκσι, τά τής Εθνική; Άμύνης γραφεία.
Τά ρινόμακτρά μας έπί τών πίλων προς προφύλαξιν 

αύτών έκ τή; βροχής φέροντε; έβαδίζομεν έν σιγή ό είς 
κατόπιν τού άλλου, ώ; νεοσύλλεκτοι, καί έφθάσαμεν πρό 
τών πυλών τών γραφείων, άτινα έπολιόρκουν όμιλοί τινες 
άνθρώπων.

Μεταξύ αύτών έγνώρισα τινας.
Ένα χαμάλην έκ τών παρά τό Μοναστήρι καί είς τό

όχι αύτού, άξιου ανώτερου διορισμού, άλλά τή; μικρά; 
θέσεω; ήτις τώ έδόθη.

μετά τήν λόγω φιλία; άποποίησιν τής όιαοοχή;
’Αγγέλου Βλάχου προύτάθη ή παραπρεσβεία τοϋ Βουκου· 
ρεστίου.Άλλά καί αύτήν ήρνήθη, λόγω τρυφερού ένθουσιασμοϋ 
πρός τόν κ. 'Ραζήν.

Τώρα δέν μένει παρά ή δι’ αύτού «ντικατάστασι; τού 
πρέσβεως τή; 'Ρώμη; κ. Παπαρρηγοπούλου, μετά τού ο
ποίου όμως συνδέεται διά σχέσεων αύτόχρημα αδελφικών.

Μεταξύ τών νέων νομαρχών πρέπει νά συμπεριληφθή 
καί ό άκμαιότατος κ. ΜάωνοταντΓνος Ίβροχλής.

*11 Λίέχ Έφημ,βρΙς τής Δευτέρα; δημοσιεύει τά συγ- 
κινητικώτατον ποίημα τού κ. Βιζυηνοϋ : Ή μητέρα zQr 
έπτά. Θ’ άναγνωσθή άπλήστως

Άπό τή; προχθές εύρισκόμεθα έν έμπολέμω καταστή
σει .

Τον ένα έκ τών πυροβολησάντων προχθές είς τά Χαφτεΐα 
τόν έσπασαν οί χωροφύλακες τού κ. Καραϊσκάκη ’στό 
ξύλο.

Έπρόκειτο περί άπολύσεως ένός τμηματάρχου τού ο
ποίου ή σύνταξις είναι άνωτέρα τοϋ μισθού του.

πρώην καφεψεΐον τοϋ Νταρούση διημερευόντων, ένα στι-TC0b>7)Y -------- , ,k k
βαράν χασάπη τή; Νεαπόλεως, δύο πωλητά; έφημερίδων 
δεκαέξ έως δεκαεπτά έτών, τόν γνωστόν μεθυσοκό^α- 
βον άμπελοφύλακα τών Αμπελοκήπων Γιούργαν, ον. 
πολλάκις κατά τά; έν τή έξοχή ταύτη έκδρομάς μου’ 
εύρον συγκοιμώμενον τω γαϊδάρφ έν τώ ίδιαιτέρω τώ 
κτήνει τούτω δώματι, ένα μπακαλόπαιδο καί τόν σα- 
λεπτσή μου. Μεταξύ τούτων διεκρίνοντο καί τινες φοι- 
τηταί καί έγκυκλοπαιδιακοί σπουδασταί.

Ούτοι πάντες ήσαν έθελονταί,μεθ’ ών έμελλον νά λάβω 
τήν τού συμπολεμιστοϋ τιμήν, εϊχον δέ ζωηράν μεταξύ 
των συνδιάλεξιν.

— Αύτά δέν τ’ άκούω ’γώ, έλεγιν ό είς, τον παρά έν 
τή άπαλάμν) πρώτα, άλλοιώς, δέν τό κουνώ.

— Δέν μά; τά πουλούν αύτά, έπεπρόσθετεν άλλος, έγώ 
γνωρίζω πολύ καλά, οτι δ Καραμπίνη; πού άναχώρησε 
προχθές μέ τόν καπετάν Ζήκο έκτύπησε δύο τών είκο- 
σιοκτώ. Άκούς τί σού λέει ό άλλος ;

Καί τρίτο; έν μεγάλνι σοβαρότητι έπέλεγε :
— θέλουν νά μάς τά ζουπίσουν, νά μά; τά κάμουν 

πλακάκια, μά δέν τρών. Θά πληρωθήτε, λέει, κάτω άπό 
τόν άρχηγό, διότι, λέει, τόρα έκόπη ή συνήθεια τής προ
πληρωμής, διότι, είπε,λέει, πολλοί τού; έγέλασαν, διότι, 

- ετράβηξαν τόν παρά καί δέν έφυγαν, είπε λέει.
Μεταξύ λόγων είσήλθομεν.
Παρά μικράν τράπεζαν έκαθητο σοβαρώς δ τή; Άμύ-

— Ωστε αύτός παυόμενος, παρατηρεί εις,δέν Οά χά
ση είμή τά αθέμιτα.

Μά; έστειλαν έκ Γερμανία; τήν «’Εφημερίδα τοϋ Βε
ρολίνου» έν ή εύρίσκομεν τά έξή; περίεργα: Γερμανός 
φοιτητής είχε τήν άδυναμίαν οπού εΰρισκε συνάθροισιν 
συμφοιτητών του, οΐτινες κρεμούσιν έξω τού; έπενδύτας 
των,νά λησμονή οτι αύτός δέν φέρει μπαλτό καί ν’ άπέρτ 
χεται πάντοτε φορών ξένον.

Αύτό τό πράγμα τό έκαμεν τεσσαρακοντατέσσαρας φο
ρά;,τό όποϊον θά ’πή οτι έν όλω συνέλεξεν έξ άφαιρέσεως 
σαραντατέσσαρα μπαλτά.

Εσχάτως όμως ή άφαίρεσι; αύτή άνεκαλύφθη καί ό 
μπαλτοκλέπτης συνελήφθη ύπό τής αστυνομίας.

Προσαχθεί; εί; τήν αστυνομίαν κ’ έρωτηθεί; πώς ονο
μάζεται άπήντησεν μετ’ άφελεία; :

— Δεληγεώογης, έξ ’Ηπείρου.
Έπί τώ παραδόξω τοϋ ονόματος διά γερμανικά; άκοάς, 

έπανέλαβε :
— Προχθές άκόμη δέν σάς έδωκα μήνυσιν διά τήν 

κλοπήν ένός μπαλτού ;
Τήν ώραν έκείνην είσήλθεν εί; τήν άνάκρισιν δ δημό

σιο; κατήγορο; όστις βλέπων τόν λεγόμενον Δεληγιώργην,
— Βρέ, 'Ρίχτερ, τοϋ λέγει, τί μού κάνεις ;
Ό ψευτοδεληγιώργης ήτο Γερμανός, άρχαϊο; σπουδα

στής τού δημοσίου κατηγόρου, έχων κλέψει ώς τεσσαρα
κοστόν τέταρτον τόν έπενδύτην τού έν Βερολίνω σπουδά- 
ζοντο; υιού τού μακαρίτου Δεληγιώργη Αηικήτρεον 
καί συλληφθεί; έπ’ αύτοφώρφ ώμολόγησεν οτι πρό πολλοΰ 
είχε τήν συνήθειαν αύτήν νά σουφρόνν) όπου εΰρισκε 
μπαλτά, εί; παραδόσεις, άναγνωστήρια, καί όπου άλλού, 
τά δποϊα έπειτα πουλούσε άντί 12 μάρκα; τό ένα !

νη; γραμματεύς, διοπτροφόρος,έχων παρακαθήμενον καί 
βοηθόν του τινα.

Μοί έφάνη ή αίθουσα έκείνη ή άμυδρώ; ύπό μιά; τσιμ
πλιασμένη; λάμπα; φωτιζομένη ώ; παράρτημά τι τού 
Αδου, ώ; γραφεΐον ιεροεξεταστών, ώ; κάμαρα μπόγια, 

έν οί; άθώοι νέοι είσήρχοντο ΐνα έκουσίως ύπογράψωσ·. τήν 
εαυτών θανατικήν καταδίκην.

Παίζει τις έν τοϊς χαρτοπαιγνίοι; τήν περιουσίαν του, 
άλλά δέν ήκούσθη που, ότι υπήρξαν καί καταστήματα 
έν οί; οί άνθρωποι έπαιζον τήν ζωήν των μέ όνο χαί όγ- 
όόχτιι χαί μιά. αά.τ.τα /

Ό άνάλγητο; γραμματεύς άμα είσελθ^ντας μάς άπέ- 
τεινε τό σύνηθες:

— Τί άγαπάτε, κύριοι;
Μά; είχε πιάσει ολους βουβαμός καί τά χείλη μας εί- 

χον προσκολληθή έπ’ άλλήλων σχεδόν είπεϊν άνασπάστως.
Τότε οί δύο γραμματείς τού αδου άντήλλαζαν ^ψυθι- 

ρισμού; μεταξύ των, ύποσείοντε; τά; κεφαλάς ήρέμα καί 
έπανέλαβεν δ είς έξ αύτών.

— 'Ορίστε, πλησιάσατε, τί άγαπάτε ;
— Νάα . . . έγγραφώμεν . . . έθελο . . νταί . . - ύ- 

πετραύλισεν εί; έξ ήμών.
— Α έτσι ; Καί έχετέ τινα έπί κεφαλή; ; έπανέλα

βεν έρωτών ό γραμματεύς.
— Μάλιστα, τόν κύριον άπ’ έδώ. Κι’ έπέδειξεν εμέ ό 

άπαντών.
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ΣΚΛΛΙΣΜαΤα.
(Jfc. <3em;«is«!e g<?ja<iri»I< )

Είς χεΐρας τοΰ φαντασιοπλήκτου τμηματάρχου τής 
Δημοσίας Οικονομίας ή Στατιστική έγινε Χαατοστεκή

Έάν ή δοΰσα προχθές μουσικήν συμφωνίαν κυρία 
Δ' Όρμώ ήτο καλλονή, παρ’ έκάστου προφέροντος τ’ Γ
νομά της θά έπερίμενε κα1. τήν έκτέλεσιν τής άπει 
λής του : Όργιώ !

Ξεύρετε μία άπό τάς πολλάς συνέπειας τής ύπουργι 
κής μεταβολής ποία Οά είναι;

Ό Τη.Ιεγραφος, τοΰ όποιου ό όγκος ένεκα τοΰ σχή- 
ατος καί τής έν αύτώ άαδ·»-

___,r-uzr»| ταχυΟοομ-εχά, μή πληρόνων διαταγή τοΰ κουμπάρου του πρώην πρωθυπουργού. 
Κύριε Μανσόλα, τό νοΰ σας !

!Ο "Άγγελος Βλάχος .... μετησιγείαις σας !

’Ιδού καί τό Έπιτύμβιόν του :

Τί είν’ ό Βλάχος; Αίνιγμα τών νεωτέρων χρόνων. 
Καί τί δέν είναι ; "Ανθρωπος, αύτό δέν είναι μόνον. 

★

’Έχει ΐσχνότητα νοός, άλλά καρδίας πάχος,
Καί Οέ νά ήτο "Αγγελος, έάν δέν ήτο Βλάχος

Φαντασθήτε τήν θέσιν μου ι
Νά δημιουργηθώ χηπετάνιος έκ τοΰ προχείρου έν 

γραφείοις τής Άμύνης !
Έν τούτοις ό γραμματεύς μ’ έκάλεσε.
— Πώς ονομάζεσαι, πόσων έτών είσθε. πηί»

λεμιστών νικηφόρων. Άπέρχεσθε όπως έλευθερώσητε δο 
έν τοΐς λους άδελφούς, άκμαΐοι δε νέοι, ώς είσθε καί άνεπτυ* 

μένοι μάλιστα, πιστεύομεν, ότι θά καταστήτε τό παρ;
- . - ,ί,υς μ εκαλεσε. δείγμα τής εύπειθείας είς τούς συμπολεμιστάς σας. ΤιΠώς ονομάζεσαι, πόσων έτών είσθε, ποία ή πατρίς άρχηγόν σας θέλετε εύρει είς Πειραιά,όπου πρέπει νά κι 

σας καί τί έπαγγέλλεσθε ; γέλθητε έγκαίρως, τόρα.
Καί τώ άπήντησα : | — Καί, ύπετραύλ'.σεν είς έξ ήμών, χρήματα πόθεν θ
— Παληάνθρωπος Παληανθρώπου, έτών είκοσι καί λάβωμεν ;

δύο, Πλακιώτης, καί έργον δημοσιογράφος. — Παρά τοΰ ταμία τοΰ άρχηγοΰ.
— Κύριοι, έσκέφθητε καλώς τί πράττετε ; Αίσθάνε- — Καί ποΰ νά τόν εύρωμεν ;

σθε τάς δυνάμεις ν’ άνθέξητε είς τά τοΰ πολέμου δεινό- — Αί, θά συναντηθήτε δά κάτω ....
παθήματα ; — ’Έτσι ; Αντίο λοιπόν.

— Ήλθαμί, κύριε γραμματεΰ, μέ άπόφασιν, άνεβόη- — Αντίο, παιδιά, άντίο, στά καλό.
* είς έκ τών συνεταίοων u.m. Οταν έξήλθομεν ήρξάμεθα παρατηροΰντες ό είς τό

άλλον σιωπηλώς φορτωμένοι τάς κάππας καί τά τσαρού 
χια μας.

. I f Τ’ι—’'σεν είς έκ τών συνεταίρων μου 
—- Τότε έχει καλώς !

αΰτ’ εΐπών -W«,-
- -----» ■

Καί ταΰτ εΐπών ήρξατο καταγραφών μας ό γραμμα- χια μας
τευς ώς πρόβατα εν τή σφαγή αγόμενα. j — Βρε άδελφέ, έφώνησέ τις έπί τέλους, δέν φαινό

Μετά τήν κατανοαοάν ΛΧ.....ιο.....  · · στε σάν μασκαράδες ;

*V

k_______ uyxvyj αγόμενα.
Μετά τ*ην καταγραφήν ώόηγηΟτ,μεν είς τύ -τκρακείμε- 

νον δωμ άτιον, έν ώ έκειντο σωρεΐαι καπών, βλαχοκαλ- 
τσών καί τσαρουχίων, καί έπετάχθημεν νά λάβωμεν έξ 
αύτών τήν τοΰ πολεμάρχου πανοπλίαν.

Φορτωθέντες ώς χαμάλιδες,έξήλθοσ.εν.το". ...... ~ΐ - -

ι Τ----» »
Χαμάλιδες, δέν λές καλλίτερα, άπήντησεν έτερο 
Καί ποΰ νά πάμε τόρα μ.’ αύτά φορτωμένοι;

— ,.„„·μ«ρχου πανοπλίαν. — Αύτό ίσα ίσα σκέπτομαι κ’ έγώ. Τά γαϊδούρια,;Φορτωθεντες ώς χαμάλιδες,έζήλθομεν,τοΰ γραμματέως' τί μάς ένόμισαν γιά Σκουζέδες καί μάς στέλνουν σ* 
τείνοντος πρός ήμάς πάνυ οίκείως τήν χεΐρα καί λέγον- Πειραιά χωρίς πεντάρα στή τσέπη ;
τ°ί· — Ελα ντέ. Καί ποΰ ξέρομε ’μεΐς μέ ποιόν θά ς

— Φίλοι μου, σάς συγχαίρω έκ καρδίας, εύχόμεθα δέ γωμε ;
νά σάς ίδωμεν έπιστρέφοντας ύγειεΐς καί μέ δάφνας πο- — Ω ώ ! καί σ’ άνώ . . . μάς διέκοψεν άναφωνής

Ό χονδροΠαΰλος προσέλαβεν έσχάτως νέον υπηρέτην 
Άλλ’ ό χονδροΠαΰλος είναι πάρα πολύ απαιτητικός. 
Θέλει τοΰτο, θέλει έκεΐνο, άπαιτεΐ καί μερικά πράγ-
:τα τά όποια δέν συμβιβάζονται μέ τήν άνθρωπίνηι 

άξιοπρέπειαν.
Οταν προχθές ό χονδροΠαΰλος παρετήρησεν είς τόν

υπηρέτην πώς δεν τούκανε κ’ έκείνην τήν δουλειά, ό ύ-
πηρέτης χάσας τήν ύπομονήν του, έλαβε θέσιν ύπερήφα
νον καί,

— Γιά νά σοΰ πώ, τοΰ λέγει, κύειε Παΰλε, μπάς καίI » ' ‘ 7 I ΧΙμέ πήρες γχά βουλευτή σου, νά σοΰ κάνω τόσαις δου- 
>'-’ ‘λειαΐς ; Έγώ είμαι ύπηρέτης.

Πτωχοί Ζυγομαλά καί Λεβίδη ί

Εις τά πρόθυρα τής Βουλής έψαχναν μεταζύ άλλων
καί τόν Δε Κάστρον, μήπως κρύπτει καί αύτός εργαλεία 
χίωρχιαά.

Είς έκ τοΰ λαοΰ :
— ’Άμ’ άν είχε όπλο αύτός, θάτανε τώρα σκοτωμένος.

Άκόμη ένα ορισμόν έκ τοΰ Λεξικού μου :
ΤΙΠΟΤΕ : Οί λόγοι τοΰ Δεληγιάννη, τό Φυσικόν Δι 

καιον τοΰ Καζάζη, τά πλακόστρωτα στήθη μιάς φίλο 
μου, ή τελευταία ύπουργική μεταβολή καί τό έσωτερι 
κόν τής μεταξωτής κάλτσας άλλης φίλης μου.

Είς τάς άγγελίας άγγλικής έφημερίδος άναγινώσκι 
σύστασιν δακτυλίων άδαμαντοκολλήτων πρός πώλησι 
μόνον άντί είκοσι φράγκων, καί όμως φαινομένων οτ

άξίζουν είκοσι λίρας* ό κατασκευαστής στοιχηματίζει 
οτι δέν ύπάρχει οφθαλμός δυνάμενος νά διακρίνη τούς 
τεχνητούς του άδάμαντας άπό τούς άληθινούς. Έχουν 
άκόμα τό προτέρημα νά χαράττουν τήν ύαλον, ώς οί α
ληθινοί.

Τό είπα είς τήν ύπηρέτριάν μου Λουλούδω, έχουσαν 
μεγαλειτέραν μανίαν πρός τόν άδά/ιαντα καί άπό τόν 
Ξενουδάκην καί άπό τόν Ρικάκην καί μοΰ ένεχείρισε όλας 
τάς οικονομίας της έπέκεινα τοΰ ένός έτους νά τής πα
ραγγείλω ολόκληρο σο^ΓψίΓΓΟ.

Τώρα λοιπόν διά νά ήσυχάσω τήν συνείδησιν μου, διότι 
έντός ένός μηνός ή Λουλούδω μου θά έχη πολυτέλειαν 
όμογεΦοΰς,συμβουλεύω τάς κυρίας Τσιγγροΰ, Μελά,Νεγρε- 
πόντη, Παπούδωφ, έάν θέλουν νά άνθέξουν είς τόν συνα
γωνισμόν τής Λουλούδως μου, άντί πολυτίμων λίθων νά 
φέρουν έπάνω των δέσμας μετοχών τών 120,000,000 ή 
τοΰ Λαχειοφόρου δανείου τής Εθνικής.

Αι τής μεσαίας τάξεως δέσποιναι μπορούν νά φέρουν 
καί προμέσαις τοΰ Λαχείου, τριών φράγκων άπό τοΰ Άρ- 
σένη, τάς οποίας όμως κηρύττω «γρουσούζικαις, διότι 
ποτέ δέν έκέρδισα.

Κύριε Άρσένη, μοΰ χρωστάτε έννέα φράγκα !

Έψώνιζα πορτοκάλλια.
Έχάλασα ένα είκοσιοκτάρικο.
Μοΰ έδωσε πίσου τά ρέστα είς τάλληρα τών πέντε κ’ 

εζήντα.
Ήσαν τόσφ βρωμερά καί υγρά, ώστε Αναγκάσθηκα νά 

κάμω παρατήρησιν.
— ’Αφέντη, μοΰ είπεν ό πορτοκαλλάς, δέν κουβαλώ

γαλατάς τις, πλησιάσας, τί, τά ’πήρατε κιόλας ; Καί 
άπό λουφέ πώς πάτε ;

— Τσακισμένο.
X * \ χ / » Ζ— Αμ δεν τα ζερατε αυτα ;

— Ω διάβολε, καί σάματις ξαναγραφήκαμε καί άλ
λοτε έθελονταί ;

στο άπό ένα τών έντεκα καί είκοσι. Αύταΐς ή δουλειαΐς 
θέλουν σκέρτσο. Έρχεσθε ;

Δέν είχεν έτι αποπερατώσει τόν συμβουλευτικόν του ό 
αύτοσύστατος φίλος γαλατάς καί ιδέα τις μοΰ κατήλθεν 
είς τήν κεφαλήν, ώς έζ ύψους.

Έσκέφθην νά ύπάγω ν’ άποχαιρετίσω τήν έρωμένην 
μου έτσι καθώς ήμην, μέ τήν κάππα στόν ώμο, ήλπιζον 
δέ, ότι έν τή άρματωλική μου καπποπανοπλία πολλήν 
ήθελον τή προξενήσει τήν συγκίνησιν καί άθρόαν τή διε
γείρει τήν συμπάθειαν, τούλάχιστον άν όχι άλλο, ένα 
φίλημα θά τής έπερνα.

Τί διάβολο στόν πόλεμο πρόκειται νά ύπάγω καί δέν 
θά μέ φιλήση ; Καί μόνον αύτό ; Θά τήν σωρομαδίσω 
πρός τοΐς άλλοις.

μανδήλι άπάνω μου, παρά μόνο όταν έχω τήν ονομασία 
μου, καί.............καταλαβαίνεις ....

Όμάς νέων κακολογεί μίαν έγγαμον, ότι δέν άφησε 
νέον τόν όποιον νά μήν έκαμε εραστήν της.

— Αύτά είναι ύπερβολαί* έγώ ούτε τήν έπλησίασα, 
παρατηρεί είς έκ τής όμάδος.

— Δέν σέ είχε έραστή της ; τοΰ άπαντά άλλος* ά- 
πλούστατον* δέν θά σέ παρουσίασε κάνεις !

"Εχω καί μίαν άπορίαν :
— Τί θά γίνη τό Κατηγορητήριον τοΰ ύπουργείου, 

άν ό Κουμουνδοϋρος μέ τούς ίδικούς του γίνουν οπαδοί 
τοΰ Τρικούπη ;

ΪΙληρόνω τάς εύφυεΐς άπαντήσεις.

Έσκάλιξα κκί ηύρα νοστιμώτατα πράγματα άπό μίαν 
μακράν έπίκρισιν τοΰ κ. Γενναδίου τής sui generis Φιτο- 
.Ιογΐας(!) τοΰ λεγομένου Καθηγητοϋ ΙΊονηροπούλου. Οίον:

*

Διά νά τον εννοήσουν καλά οί άναγνώσταί του παρα
φράζει έντός παρενθέσεων τάς εξής δημώδεις λέξεις : 
Ρητίνη (ρετσίνη) πενκη (πεύκον) σάγαμοκ (σάκχαρι) 
άφβαΛμοΙ (μάτια).

όζώιΒ/c ότανΆλλοΰ διδάσκει «ότι ό κορμός λέγεται όζω 
φέρη όζους, καί γωνιώδης όταν φέρη γωνίας.»

Εννοείται οϊκοθεν, οτι ή έρωμένη μου, διότι είχον 
πράγματι τοιαύτην, ένώκει έν οΐκω οικείων μοι γονέων, 
ώστε ή είσοδος μοί ήτο έλευθέρα.

ΙΙαιδιόθεν είχον μίαν πρακτικήν συνήθειαν, νά έκλέγω 
πάντοτε τάς έρωμένας μου έν φίλων οίκίαις.

Πρώτη μου δουλειά άμα είσηγόμην είς άρτισυστάτου 
φίλου οικίαν ήτο ή μεταξύ τών κοριτσιών του συ-γχρώτι— 

|σις, νά είπω ούτω.
"Αλλως είς τήν έκλογήν δέν ήμην πολύ δύσκολος.

διαφέρει.
Έχει πολλά τά καλά τό νά είσέρχηταί τις ώς φίλος 

εν οΐκω τινι, διά νά κάμη εργολαβίαν.
Τελούνται όλα άνέτως καί δέν έχει σκουτοΰ^ες αλλη

λογραφιών, καντάδων, αγρυπνιών καί συνεντεύζεων έπι— 
κινδύνων. Ούτω δέν εΐνε καί δύσκολον νά ξεμοναχιάσει 
τις τήν έρωμένην του, διότι Οά τύχη πολλάκις ό πατήρ 
καί ιδίως ή μήτηρ ν’ άπουσιάζωσι.

Τοιαύτας σκέψεις είχον τότε καί τάς έφήομοζον έν τή 
πράζει.

(ΊΙ συνίχιιι ε’; τό Γροσοχές).
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ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Κατά Πονηρόπουλον μεταξύ τών δένδρων τών χορη- 
γούντων χρήσιμοί ξυλείαν είναι καί τό σαζχαροκάλαμον.

* *

Έάν ήμην 
Βιβλίου του

διδάσκαλός του, 
θά τόν έδερνα μέ

μετά τήν άνάγνωσιν 
. . . . ζαχαροκάλαμα.

τοϋ

Ήκούσαμεν υπηρέτην μεγάλου σπητίοϋ νά παραπονή- 
•ται εις συνάδελφόν του :

— Βρέ Θανάση, δέ σοΰ φαίνεται περίεργον, νά είμαι 
καλοκαμωμένος, νά^πλύνουμαι κάθε μέρα μέ μοσχοσά
πουνα—νά καπνίζω τά πΐό μυρωδάτα τσιγάρα—τά τσι
γάρα του άφεντός μου—καί νά μην άρχίση ακόμα νά 
μ.ού κάνη κόρτε ή Κυρία ;

Τυφλοπόντικας.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ

Ό έν Λαρίσση ανταποκριτής ήμών Κάτων μεταδίδει 
ήμ,ϊν καλλιστας πληροφορίας περί τοϋ νέου άστυνόαου 
τής πόλεως εκείνης κ. Γ. Χιμιοπούλου. ώς άνδρός 

ψέκτου καί μεμυημένου άριστα εις τόν μηχανισμόν τής 
αστυνομικής ύπηρεσίας. Γνωρίζει εκτός τής Τουρκικής 
-τήν Σλαυϊκήν, Βλαχικήν, ’Αλβανικήν, Εβραϊκήν καί 
’Ιταλικήν. Ήδύνατο κάλλιστα νά χρησιμεύση ώς αστυ
νόμος τής Διεθνούς .' Ητο ύψηλός καιρός, ώς λέγουσιν 
οϊ Γερμανοί, νά διορίσθή τοιοϋτος άστυνόμος, διότι ή 
πρωτεύουσα τής Θεσσαλίας ύφ’ όλους τούς όρους τής αν
θρώπινης ζωής είναι εις απελπιστικήν κατάστασιν. Έχει 
ανάγκην όχι μόνον πλήρους ασφαλείας, άλλα καί πλείονος 
φαιδρότητος. Η νέα κυβέρνησις πρέπει νά φροντίση όπως 
τούς άφαιρεθή τό τουρκικό σαρίκι, όπερ φέρει ακόμα ύφ’ 
βλας τάς έπόψεις καί φορέση τον ελληνικόν μανδύαν τής 
αττικής άνοιχτωσύνης. Φαναράκία έν ώρα νυκτός καί 
καλδιρίμια καί παληοκαφενέδες καί χίλιαι ύποπτοι φυ
σιογνωμία!, αΰτά είναι ανάξια τών λευκών τρικουπικών 
yozo./wr άπερ τώρα ή Ελλάς φέρει.

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.

Εις τελβιόφοιτος τής Νομικής, Πατρινός, μάς πε
ριγράφει έπεισόδιον συμβάν αύτώ έξω τοϋ περιβόλου 
τής ενταύθα Ρωσσικής 'Εκκλησίας, τήν ημέραν καθ’ ήν 
κάτι εμεζ.λε να ψαλή επί τή επετείω τού θανάτου τοϋ 
πρώην αύτοκράτορος τής Ρωσίας.

Ειχεν ελθει ή Βασίλισσα και έσκέπτετο νά αναχώρηση 
ότε ακούει τους χωροφύλακας νά λέγωσιν εις αύτόν ώς 
καί εις δύο τρεις άλλους νέους:

— Τόπο, τόπο, θά ελθη ό Βασιλεύς.
’Επειδή δέ απείχε δέκα βήματα τής εξωτερικής θύ- 

ρας τού περιβόλου εις ήν κατά πρώτον θά είσήρχετο ό 
Βασιλεύς, παρέμενε δέ νά τόν ίδη, ότε χωροφύλαφ πλη- 
σιάζων, διά τοϋ άγενεστέρου τρόπου.

— Βρέ σύ τί στέκεσαι αύτού, φύγε αμέσως άπό ’δώ I
Τώ άπαντά εύγενέστατα:
— Πού νά υπάγω, φίλε μου, είμαι αρκετά μακράν 

καί δέν σάς ενοχλώ.
— Μωρέ φύγε άπό ’δώ, μή σέ χώσω μέσα !
Ήδη έσκέπτετο νά δώση τόπον τή οργή τοϋ χωρο- 

φύλαζος καί νά φύγη πράγματι, ότε βλέπει τόν έπί κε
φαλής ένωμοτάρχην, ύψηλόν, εϋρωστον, καί ξυριδμένον, 
φωνάζοντα:

— Μωρ’ τί τόν φυλάς, πάρ’τον μέσα !
Έπί τή έκπλήξει τοϋ φοιτητοϋ κινδυνεύοντας νά φυ- 

λακισθή εις τά γνωστά Βουδρούμία τής χωροφυλακής, 
όρμά εναντίον του ό ενωμοτάρχης καί διά τοϋ αύθαδε- 
στέρου τρόπου τώ λέγει:

— Νά πάς μέσα ! γιατί δέν ύπήκουσες εις τόν χωρο
φύλακα !

Καί ή διαταγή θά έξετελεϊτο αυτοστιγμεί, έάν μή πα- 
ρεμβαίνων ό ύπαστυνόμος Τσακίρης, οστις παρετήρησεν 
εις τόν Ένωμοτάρχην ότι ούδέν δικαίωμα έχει νά συλ-- 
λαμβάνη πολίτας καί πρός ον εκφράζει θερμάς ευχαρι
στίας ό έν λόγω φοιτητής.

Θέτομεν έν πρόβλημά :
θά εχωμεν καί έπί ύπουργείας τοϋ άνορθωτοϋ τού νό- 

χου Τρικούπη τοιαύτας ατιμίας τής χωροφυλακής ή όχι ;
Καί Sv άλλο :
Μποροϋμεν νά καταλάβωμεν άν καί έπί τής ένεστώσης 

κυβερνήσεως θά έπικρατή ή όχι αύτή ή λαβυρινθώδης 
σύγχυσις διπλής αστυνομικής εξουσίας, τού κ. Διευθυντοΰ 
καί τού κ. Μοιράρχου, τών κλητήρων καί τών χωροφυ
λάκων ;

---------- --------------  -
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Πρό τού Προεδρικού θρόνου, καί εις ολίγων βημάτων 
άπ’ αύτού άπόστασιν, ύπάρχει τράπεζα μεγάλη, καί 
τετράγωνος. Έπ’ αυτής είναι κατατεθειμένα κανονικώς 
διάφορα βιβλία, κ’ έγγραφα, εις τήν κορυφήν της δε 
στοέφοντες τά νώτα πρός τόν πρόεδρον κάθηνται οί 
γραμματείς έπί υψηλών εδρών. Ούτοι φέρουσιν έπίσης 
έπί τής κεφαλής τήν άναπόφευκτον λευκήν φενάκην, καί 
περί τό λοιπόν σώμά των αναπτύσσεται δ μέλας μαν
δύας. Παρ’ αυτούς ΰπάρχουσι σωρεία έγγράφων, καί 
έπ’ αυτών κλίνουσι διηνεκώς τό βλέμμα, τήν ρίνα και 
τήν γραφίδα των μετά παραδόξου έπιμονής καίπροσηλώ- 
σεως, ώς έάν ούδέν συνέβαινε περί αύτούς. Πρός τά δε
ξιά τοϋ Προέδρου, είναι αί τάξεις τών κυβερνητικών, 
πρός τ’ αριστερά δε αί τής άντιπολιτεύσεως. ’Αμφότεραι

παρατάσσονται έπί μακρών και στενών εδωλίων (bancs) αύτη άφοοά μόνον τό απέναντι τοϋ προέδρου μέρος τοΰ 
άπλουστάτων, μάλλον ευτελών, έπεστρωμένων διά ’Αμφιθεάτρου, διότι ό υπέρ τήν κεφαλήν αύτού χώρος έχει 
πράσινης βύρσης. ‘Οποία διαφορά μεταξύ τών δημοκρα-
τικωτάτων τούτων εδράνων, καί τών Συβαριτικών μαλ
θακών καθισμάτων τού Ελληνικού Κοινοβουλίου ! Ούτε 
έπίκροκα βλέπει τις έκεϊ, ούτε ηδυπαθή έλαστικότητα 
διακρίνει, ούτε τό βλέμμα συγκρούεται πρός πολυτελή 
αναλόγια, εύρεϊς σύρτας, καί αφθονίαν γραφικής ύλης, 
χρησιμεύοντα διά τό βχθυ καί πολυάσχολον πνεύμα 
έλλήνων βουληφόρων. 'Υπό τά έδρανα έκεϊνα έςαπλ

των
ιηφορων. ι πο τα εορανα εκείνα εςαπλοϋν- 

ται ισχνοί, ισχνότατοι τάπητες, κατ’ άντίθεσιν πάλιν 
τού συγκριτικού αντικειμένου μας, αΰτά δέ καθ’ έαυ- 
τά τόσον ξηρά είναι καί τοσοϋτον απότομα, ώστε έκ- 
πλήσσομαι αληθώς πώς διέρχονται έπ’ αύτών τά μεγα
λοπρεπή μέλη τού ’Αγγλικού Κοινοβουλίου ολοκλήρους 
νύκτας χωρίς νά πάθωσιν έκ παραλύσεως. Έπί έκαστου

των. Μόνον όπισθεν έκάστου τών θρονίων ύπάρχει πα
ράλληλος στενή σανίς έχουσα διάφορα τετραγωνικά κοι
λώματα χρησιμεύοντα διά τήν έναπόθεσιν τού επισκε
πτηρίου έκάστου μέλους. Άνακεφαλαιώσατε ήδη τήν 
σκηνήν ταύτην καί φαντάσθητε άφ’ ένός μέν τον Στα- 
μούλην ή τόν Σερίφ, έξαπλουμένους έπί τών βελούδων, 
καί έχοντας πρό αύτών μεγαλοπρεπέστατα αναλόγια, 
άφ’ ετέρου δέ τόν Γλάδστωνα ή τόν Sir Stafford North- 
colte, καθηλωμένους έπί τής τραχείας βύρσης, καί ά- 
ναγκαζομένους νά έγείρωνται καί νά έπαιτώσι μολυβδί- 
δας καί χάρτινα ράκη όπως κρατήσωσι σπουδαίαν τινα 
σημείωσιν, καί έπειτα άποφύγετε έάν δύνασθε τόν θαυ
μασμόν καί τήν έκπληξιν ήν παράγει ή τρομερά αύτη 
άντίθεσις.

Αί τάξεις τής συμπολιτεύσεως καί τής άντιπολιτεύ· 
σεως δέν βλέπουσι πρός τον πρόεδρον, άλλ* είναι παρα- 
τεταγμέναι ώς εις μάχην, ή μία απέναντι τής έτέρας. 
Αί πρώται θέσεις έκ τών πρός τά δεξιά τοϋ προέδρου ά- 
ποτελοϋσι τάς ύπουργικάς έδρας, αντιμέτωποι δέ αύτών 
είναι αί τών Αρχηγών τής άντιπολιτεύσεως άποτελοϋ- 
σαι τάς πρώτα: πρός αριστερά θέσεις. ’Αμφότεραι δέ 
αύται αί προεξάρχουσαι θέσεις κεΐνται ακριβώς πλησίον 
τής τραπέζης τών γραμματέων. Μετά τό πεδίον τούτο 
τών συνεδριάσεων, ούτως ε’ιπεΐν, όπερ περιεγράψαμεν, ώς 
το δεύτερον καί τελευταΐον συστατικόν τής αιθούσης, υ
πάρχει μία μοναδική βαθεΐα. Στοά, ή μάλλον είδος τι 
αμφιθεάτρου, καταλαμβάνοντος όλον τόν παρεμπίπτοντα 
χώρον μεταξύ οροφής καί τοϋ άνω άκρου τών μικρών 
κιόνων τοϋ διαμερίσματος. Αί πρώται έδραι τού αμφι
θεάτρου τούτου, όπερ δύναται νά ένομασθή καί γενικόν 
άκροατήριον, είναι προωρισμέναι διά τό Διπλωματικόν 
Σώμα. Αί αμέσως έπόμεναι άνήκουσιν εις τούς ολίγους 
εκείνους εύδαίμονας οΐτινες λαμβάνουσι εισιτήρια παρά 
τοϋ προέδρου, αύται δέ άποτελούσι τήν προεδρικήν λε- 
γομένην Στοάν, εις ήν ήδυνήθην κ’ έγώ νά είσέλθω. 
Απασαι δέ αί όπισθεν τών δύο τούτων τάξεων θέσεις ά- 

νήκουσιν εις τό κοινόν άκροατήριον, έπικαλούμεναι 
Στοά t&r ξένων (Strangers’ Gallery), είναι δέ καί αύται 
περιωρισμέναι, διότι καθά είδομεν δέν δύνανται νά ει- 
σέλθωσιν έκεϊ πλέον τών 60 ατόμων. Ή ταξινομία

διαιρεθή εις ώρισμένον αριθμόν ιδιαιτέρων εδρών, χρησι- 
μευουσών διά τούς άνταποκριτάς τών ημερησίων φύλλων 
άποκλειστικώς. Τόσω μέγα είναι τά σέβας τοϋ αγγλικού 
"Εθνους πρός τήν δημοσιογραφίαν, ώστε έν τώ Βουλευ- 
τηρίω απολαμβάνει αύτη τάς μεγαλειτέρας τών τιμών. 
Διότι καί χώρον εύρύτατον κατέχουσ-.ν ούτοι, καί έδρας 
ιδιαιτέρας καί πολυτελεστέρας, καί θέσεις άξιολογωτέ- 
ρας. ’Αρκεί νά σημειώσω ότι οί παρευρισκόμενοι είς τάς 
συνεδριάσεις τών Κοινοτήτων Λόρδοι ούδέν τοιούτον 
προνόμιον εχουσιν, άλλά συμπιέζονται μετά ξένων άλ
λων είς τάς κοινάς θέσεις τής Προεδρικής Στοάς, όπως 
πάς τις έννοήση τήν ύπέροχον θέσιν τής δημοσιογραφίας, 
κατ’ άντίθεσιν τής ΰπολήψεως ήν χαίοει αύτη παρά τώ 
έλληνικώ Βουλευτηρίφ όπου τά θεωρεία τών δημοσιο
γράφων πολλάκις μεταβάλλονται είς Κιβωτούς τοϋ Νώε. 
"Ανωθεν τών δημοσιογραφικών εδρών, καί ακριβώς ύπό 
τήν οροφήν τής Αιθούσης παρατηρεϊται διαμέρισμά τι 
ζοφερόν άποτελούν είδος τι εκτεταμένου κλωβού. Ούδε- 
μία αίγλη φωτός διακρίνεται έκεϊ, αί δέ ύελοι αΐτινες 
κκλύπτουσι τον σκιερόν εκείνον χώρον φαίνονται άμαυ- 
ραί, έάν δέ δέν μέ ήπάτησεν ό οφθαλμός μου περικαλύ
πτονται ύπό πλέγματος έκ συρμάτων. 'Ο κλωβός ού- 
τος, ή ή φωλεά, ή τό άντρον, ή όπως θέλετε, ομοιά
ζει έντελώς κατά τε τήν διαρρύθμισιν καί τήν θέσιν 
ποός τούς γυναικωνίτας τών έπαρχιακών Ναών (καφφά- 
σ’α), μέ μόνην τήν διαφοράν ότι είναι σκοτεινότερο* 
τούτων. Μάτην τό βλέμμα μ.ου προσηλούται μετά λαι- 
μάργου οξύτητας κ’ έπιμονής πρός τό παράδοξον έκεΐνο- 
μέρος ! Δέν βλέπω είμή σκιάς έν σκιά. Καί μολαταύτα 
έάν ήδύνατο νά ριφθή αστραπή τις έκεϊ, πόσαι άστραπαί. 
θά έπηκολούθουν! ’Ενώπιον τής μοναδικής εκείνης σκηνής 
δέν έγνώριζα έάν έπρεπε νά οίκτείρω τόν εγωισμόν, Ά 
νά θαυμάσω τήν σύνεσιν τών άγγλων αντιπροσώπων Γ 
Πλήν ταχέως άπεφάσισα, δ/ότι άναμνησθείς τής περι
γραφής τών ηδυπαθών άκροβολισμών, οϊτινες έρρίπτοντο 
άπό τής αιθούσης τού Γαλλικού Κοινοβουλίου πρός τά 
πλήθοντα καί έςαστράπτοντα θεωρεία τών κυριών, 
καθ’ ήν στιγμήν ή ψηφοφορία έπί τού Scrutin lie liste 
έμελλε ν’ άποφασίση τήν τύχην τοϋ Γαμβέττα καί τής 
Γαλλίας, δέν ήδυνήθην ή νά θαυμάσω τήν άνδρικότητα, 
τήν αξιοπρέπειαν καί τήν αύταπάρνησιν τών διασήμω* 
πολιτικών τού Westminster.

Τό προεξάρχον χρώμα έν τή αιθούση ταύτη, είναι ή 
άπλή, άλλά μεγαλοπρεπής, ή επιβλητική χροιά τής 
έξειργασμένης δρυός. Τήν μονοτονίαν τής χροιάς ταύτης 
διακόπτουσιν οί ποικίλοι καί πολυτελείς χρωματισμοί 
τών ύέλων τών θυρίδων. Αγνοώ διά τίνος τεχνικωτάτου 
μέσου κατοοθοϋται ό αερισμός τής αιθούσης, άλλά δύνα
μαι νά διαβεβαιώσω, ότι καθ’ όλον τόν χρόνον καθ’ ον 
εύρισκόμην έκεϊ, άνέπνεον άτμοσφαΐραν καθαρωτάτην καί 
ζωτικωτάτην ! ’Αλλά τό θαυμασιώτερον άντεκείμενον 
παρέχει ό φωτισμός τού μέρους εκείνου, ό’στις είναι τό
σω περίεργος καί τόσω ζωηρός, ώστε άπό τής ό Μ. Μ. 
ώρας καθ’ ήν είσήλθον, μέχρι τής τρίτης τής πρωίας 
καθ’ ήν έξήλθον έκ τοϋ περιβόλου έκείνου, ένόμιζον οτε 
έπεκράτει τό διαυγές φώς λαμπρού θερινού λυκαυγούς. 
Δέν ήδύνατό τις νά έννοήση ότι ή αίγλη εκείνη ήτον 
επίπλαστος, καθότι τό μέσον τής οροφής συνίσταται έξ 
ύέλων μεγάλων, ύπέρ τό ύελωτόν δέ τούτο στέγασμα, 
ύπήρχεν αφθονία αεριόφωτος, όπερ άντανακλώμενον τε—
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νηέντως επί τών ύέλων, άφινε περίεργον λαμψιν, ησις 
ιαθλωμένη πάλιν επ’ κυτών, έξεχύνετο εις την αίθουσαν 

έν κανονικωτάτφ ίσομετρία καί παρείχε πάντοτε το ακρι
βές θέαμα φυσικού ήμερινοΰ φωτός.

I ‘H ουνίχ»,» ι’ί ιό προοιχέ; |
TTameson

ΤΟ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ
ΤΠΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

■

[ΤΟΓ ΙΔΙΜΤΕΡΟΓ ΛΝΤΛΠΟΚ1ΊΤΟΓ Μ\Σ)

(Σωίχε.χ, Ka xs-.O. 263 )

Τά Λουκούλλεια παραθέματα διαδέχονται άλληλα μετ’ 
εκπληκτικής ταχύτητος, καί μεγίστης αφθονίας τιμώ- 
σης την όρεξιν τών συνδαιτυμόνων. Εύρισκόμεθα εις τά 
επιδόρπια (dessert?, καί αισθάνομαι ήδη επί τών πυρπο- 
ληθέντων υπό τοΰ καμπανίτου χειλέων μου την μαλθα
κήν καί δροσεράν επαφήν γευστικωτάτου τεμαχίου πέπω- 
νος, οτε ακούεται στεντωρεία και επίσημος ή φωνή του 
παρά τον Πρόεδρον τοΰ Συμποσίου κηρυκος έπιτάσσοντος 
■ή μάλλον επικαλούμενου σιωπήν (pray, silence), δια την 
προταθησομένην ύπο τοΰ Προέδρου πρόποσιν. 'Εν τώ άμα, 
σιγή θρησκευτική διαδέχεται τον συνεχή θόρυβον τών 
οδόντων, τών παροψίδων, καί τών διαλόγων. Όλα τά 
βλέμματα στρέφονται μετ’ αγωνίας προς τό μέρος τοΰ 
Ιίροέδ ρου, τόν όποιον είναι νομίζω ή καταλληλοτέρα 
στιγμή νά παρουσιάσω. *0 νεαρός ούτος Πρόεδρος είναι 
ό τύπος τής ’Αγγλικής αριστοκρατίας. Είναι πλήρης 
-γλυκείας ψυχρότητος, καί αξιοπρεπούς συμπάθειας. Ώ- 
ραΐον, κανονικότατο* ωοειδές πρόσωπον άποκλΐνον έν μέ- 
ρει προς τήν καλλιτεχνικήν διασκευήν τών χαρακτήρων 
τοΰ Βύρωνος. 'Οφθαλμός μεγάλος καί πλήρης εκφραστι
κότητας. Μέτωπον ευρύ, χείλη λεπτότατα απηλλαγ- 
μένα τής φορτικής σκιάς τοΰ μύστακος καί ρίς ’Ελλη
νικότατη. Είδος τι πικρίας διαχύνεται εις τήν όψ'.ν 
του, καί αυτό δέ τό μειδίαμα δπερ ενίοτε άφίνει νά 
πλανάται επί τών χειλέων του είναι μειδίαμα σκεπτι
κόν, νωχελές, συνεσταλμένου, ώς εάν έχει όμόσει ό νεα
ρός Λόρδος ινα μή δείξη ποτέ τούς όδόντζς του, τούς 
οποίους μέ ολην τήν επίμονον προσοχήν μου δένήδυνή- 
θην νά διακρίνω. Είναι μόλις είκοσιοκταετής. ΓΙλήν έν 
ώ άπαντα τά χαρακτηριστικά του φέρουσιν έκαστον κατ’ 
ιδίαν τόν τύπον τής σφρίγώσης ταύτης ηλικίας, τό σύ- 
νολον τούτων όμως φέρει αόριστόν τινα σφραγίδα νωχε- 
λείας, πλήξεως, κόρου, έμπαθείας, ήτις τώ παρέχει τήν 
όψιν ευαίσθητου έραστοΰ, δυστυχήσαντος έν τώ ποώτω 
του έρωτι. Έν τούτοις ή τοιαύτη ύπόθεσις είναι πολύ 
απίθανος, καθόσον ό κόμης Rosebery, έχει πρό πολλοΰ 
συζευχθή, έάν δέν άπατώμαι, μετά ωραίας καί πλούσιας 
Ίσραηλίτιδος, τής κόρης τοΰ περιφήμου Ροτσάϊλδ. Ό- 
πωςδήποτε ό εύγενής Λόρδος άποτελεϊ τήν καλλιτέραν 
εικόνα τής έξημμένης ευαισθησίας, καί δέν ήπόρησα μα- 
θών οτι πρό τίνος καιροΰ, αγορεύων υπέρ τής 'Ελλάδος, 
ύπέστη τοιαύτην πλημμύραν αισθήματος, ώστε οί οφθαλ
μοί του έπληρώθησαν δακρύων.
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*0 φιλέλλην ούτος κόμης δέν δύνατάι ν’ άποκρύψν) τήν 
δόξαν ήν αισθάνεται διότι προεδρεύει τής Ελληνικής 
έκείνης καί φιλελληνικής όμηγύρεως. ’Ενώ ό γηραιός ιπ
πότης τοΰ υψηλότατου τάγματος τής Ιϊερικνημίδος, ό 
όγδοηκοντούτης κόμης Shaftesbury, μόλις τήν άριστεράν 
τοΰ Προέδρου θέσιν κατέχει, ή Ελλάς διά τοΰ εύγενοΰς 
αντιπροσώπου της κ. Γενναδίου, κατέχει τήν τιμητικήν 
δεξιάν. Ή έκφραστική φυσιογνωμία τοΰ έπιτετραμένου 
τά τής 'Ελλάδος, είναι τόσον αίγλήεσσα, ώστε δέν επι
σκιάζεται καθόλου ύπό τής αριστοκρατικής λάμψεως τοΰ 
προεδρεύοντος Λόρδου καί έν ω ή θέσις του μεταξύ τών 
έπισήμων τέκνων τών λαμπροτέρων ’Αγγλικών οικογε
νειών, είναι τόσω φυσική, ώς έάν καί κύτος άνήκεν είς 
όμ,οίαν οικογένειαν, άφ' έτέρου ή χαρίεσσα έκφρασις καί 
τό άένναον μειδίαμα τοΰ κ. Γενναδίου, συγκιρνώσιν έπί τό 
φαιδρότερου τήν σοβαράν καί μελαγχολικήν έντύπωσιν 
τοΰ σεβασμού ον έπιβάλλει ή νωχέλεια τοΰ ενός τών Λόρ
δων καί ή ηλικία τοΰ έτέρου.

Ό λόρδος Rosebery έχει ήδη έγερθή όπως προτείνη 
τήν πρώτην τυπικήν πρόποσιν ύπέρ τής Βασιλίσσης. Τήν 
έγερσίν του συνοδεύουσι χειροκροτήματα καί έπευφημίαι 
τόσον ζωηραί, ώστε προς στιγμήν ένόμισα ότι κεραυνοί 
διατρέχουσι τήν αίθουσαν. Ή απερίγραπτος αισθηματική 
έκφρασις καί ή φυσιογνωμία ήν λαμβάνει πρό τής έκδη- 
λώσεως ταύτης τοΰ γενικού προς αύτόν ένδιαφέοοντος 
αύξάνει τάς επιδοκιμασίας, τά δέ χειροκροτήματα πα- 
οατείνονται έπί αρκετόν διάστημα χρόνου, καθ’ δ άπαν- 
τες είναι πλήρεις συγκινήσεως, έν ω αύτός, τό άντικεί- 
κενον τής ζωηράς ταύτης ύποοοχής, κλίνει πρός στιγμήν 
τό μέτωπον έπί τής παλάμης του, ώς έάν ή μεγάλη αυτή 
δι’ αύτόν δόξα τώ έφερε σκοτοδίνην, ή τώ προύκάλει δά
κρυα. Μετ’ ολίγον τά χειροκροτήματα παύουσι, καί ή 
φωνή του αρχίζει ν’ άντηχή. Είναι φωνή ισχυρά καί πε
ριπαθής πλήν έν μέρει τραχεία καί απότομος. Τούτο δέν 
κωλύει καθόλου τήν διάδοσιν τοΰ θελγήτρου, δπερ έπι- 
βάλλουσιν αϊ μεγαλοπρεπείς ίδέαι του.Έν μέσω τών επα
νειλημμένων χειροκροτημάτων, ό ακράδαντος ούτος υπή
κοος τοΰ Συντάγματος προφέρει τό όνομα τής Βασιλίσσης 
του μετά τοΰ ένθουσιασμοΰ θρησκευτικού λάτρου, καί 
μετά τής περιπαθείας μεσαιωνικού ιππότου. Μετά ύϊκής 
σχεδόν φιλοστοργίας, ποιεί αισθηματικήν μνείαν τής 
προσφάτου απόπειρας κατά τής εστεμμένης κεφαλής τής 
Μεγάλης Βρεττανίας, έν ώ οφείλω νά τό όμολογήσω πρός 
τιμήν τών παρευρισκομένων έκεϊ συμπολιτών μας, τά 
τέκνα τής Ελλάδος· άφίνουσι παρατεταμένας ένθουσιώ- 
δεις επευφημίας υπέρ τής Βασιλίσσης τοΰ "Έθνους έν ω 
εΰρίσκονται. Τέλος ό αγορητής προτείνει τήν ΰγιείαν 
τής Χαριτοβρύτου Μεγαλειότητος, καί είτα έπανακάθη- 
ται, έν ω τήν αίθουσαν άπασαν πληροί ή συνήθης καί 
μόνη άπάντησις είς τήν τοιαύτην πρόποσιν, ό αρχαίος, 
βραδύς, καί γλυκύτατος ύμνος «God save oiir Gracious 
Queen», δστις άπό τοΰ πρώτου βασιλέως τής γενεάς τών 
Στιούαρτ, μέχρι τής νΰν βασιλευούσης οικογένειας, είναι 
τό έπίσημον βασιλικόν άσμα®

* ★ 
* *

★

Ηδη ό αριστοκρατικός πρεσβύτης, ό Λόρδος Shafte8* 
bury, έγείρεται ΐνα προτείνη τήν ποόποσιν τοΰ Βα- 
σιλέως τών Ελλήνων. Είναι ένθουσιώδες θέαμα νά βλέπη 
τις τον μεγαν τούτον ευγενή, ούτινος τά έτη έβάρυνον τά 
βλέφαρα, πλήν δέν άφήρεσαν τήν επιβλητικήν αξιοπρέ
πειαν, ίστάμενον θρησκευτικώς, όπως μετά μεγίστου σε
βασμού, καί τιμητικωτάτων εκφράσεων, εύχηθή τήν ΰ
γιείαν ενός ποίγκιπος, δν καθιστά ένδοξον τό έθνος τού 
οποίου ανάσσει. Ο φιλόφρων λόγος τού γηραιού κόμητος 
λήγει, η υπέρ τού Βασιλέως τής Ελλάδος πρόποσις έκ- 
τελεϊται, και μετ’ ολίγον ό παρά τή Αυλή τού άγιου 
Ιακώοου αντιπρόσωπός του έγείρεται ΐνα άπαντήση είς 
την προποσιν εν μέσιρ ισχυρών καί παρατεταμένων χειρο
κροτημάτων. Η γλώσσα τού κ. Γενναδίου είναι ανάλογος 
τού κομψού έξωτερικού του, καί α! ίδέαι του άντάξιαι 
τής υψηλής θέσεως ήν κατέχει παρά τή έπισημοτέρα τών 
Αυλών. Γλυκύτης, ευστροφία, ελευθερία, περιπάθεια, έ-
κλογη λεζεων, είναι τά στοιχεία τής άγορεύσεώς του. 
Αί περίοδοί του αποτελοΰσιν είδος διαυγούς χειμάρρου, 
αΐ φράσεις του διαδέχονται άλλήλας μετά ρυθμού μου
σικού καί αί ίδέαι του είναι άστραπιαΐαι, συμπληροΰσαι 
μετά καταπληκτικής ταχύτητος‘καί δεξιότητος άλλή
λας. Δέν δύναταί τις νά έννοήσφ, ότι δμιλεϊ ξένην γλώσ
σαν, τόσον άβίαστοι είναι αί εκφράσεις του, καί τό σύ- 
νολον τού λεκτικού του είναι τόσον έντελές καί έκλεκτόν, 
ώστε και αυτοί οί Αγγλοι θαυμάζουσι τό έμπεριεχόμενον 
εν αυτώ θελγητρον. Εν τή έπαγωγώ ροή τής άγορεύσεώς 
του, κατεχόμεθα άπαντες ύπό άδιασείστου μαγείας, έν ω 
ή γλυκύτης ήτις έν αυτή έπεπόλαζε, έβαυκάλιζε τά ώτα 
τών ακροατών ώς τερπνόν άσμα, ού τό τέρμα ούδείς ήδύ- 
νατο νά έπιθυμήσφ. Έν τή περιστάσει έκείνγ κυρίως 
ή ρητορική του δεινότης υπήρξε μεγάλη. Διά λαμπροτά- 
των έκφράσεων, άπήντησεν είς τό τυπικόν μέρος τής 
προπόσεως τό άφορών τόν βατιλέα του. Είτα ή άγόρευ- 
σίς του ελαβε γενικώτερον χαρακτήρα, καί δι’άπαραμίλ- 
λων έκφράσεων, διετύπωσε τά αισθήματα τής 'Ελλάδος 
ιδία πρός τήν ’Αγγλίαν, ύπέρ ής ό λόγος του ύπήοξεν α
ληθής διθύραμβος πληρώσας συγκινήσεως καί τάς ψυχρο
τέρας διπλωματικάς καρδίας, έπέρανε δέ τό μέρος τούτο 
διά πνευματωδεστάτης παρεισαγωγής τού αγγλικού ει
δώλου, τής βασιλίσσης Βικτωρίας, τού ονόματος τής ό
ποιας εποίησε μνείαν ύπό κολακευτικωτάτας έκφράσεΐς. 
Αλλά την σφραγίδα τής έντελείας ένετύπωσεν έπί τού 
λογου του, ό επιδέξιος τρόπος, καί ή αξιέπαινος ευγέ
νεια και αμεροληψία, μεθ’ ών ήθέλησε νά λαυ.πρύνν) τό 
έθνος του, διά τής ίσης τιμής καί αξίας, ήν άπέδωκεν 
εις άπαντα τά πρωτεύοντα πολιτικά πρόσωπά του. Δέν 
επιθυμώ νά έξετάσω καί ν' άκριβολογήσω κατά πόσον 
οσα υπέρ αυτών είπεν ήσαν αληθή, καί κατά πόσον συ- 
νήδον πρός τάς άτομικάς του πεποιθήσει,ς άλλ’ό’,τι είπεν 
ενώπιον ενός ξένου καί ισχυρού έθνους, ήτο καθήκον έπι- 
βαλλόμενον ύπό τής θέσεώς του, καί ύπό τής πολιτικής 
διανοίας του, ήτις τώ ένέπνευσεν ότι καταλληλότερον 
μέσον τής υπερασπισεως ενός έθνους είναι ή ύπεράσπισις 
τών πολιτικών, είς οΰς τούτο παραδίδει τάς ήνίας τής 
διοικησεως του. Καί είναι αληθές ότι οί πολιτικοί τής 
Ελλάδος ειχον καταπεσει τόσον πολύ πρό τών παρατη
ρητικών βλεμμάτων τής Ευρώπης, ώστε ό αντιπρόσωπός 
της έπραξε κάλλιστα ζητών ν’ άνορθώσφ τήν ύπόληψίν 
των, παραβλέπων προς τούτο καί τήν είλικοίνειάν του
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πρός τάς προσωπικάς του ιδέας. «Μυλόρδοι καί κύριοι, 
«ειπεν δ αντιπρόσωπος τής Ελλάδος. Ή 'Ελλάς κατά 
«τα τελευταία ταύτα ολίγα έτη, διήλθεν διά πολλών αΰ- 
«στηρών δοκιμασιών. Πλήν ή ιδιαιτέρα ήρεμος ευστάθεια 
«καί αδιάσειστος πίστις τού βασιλέως ώς πρός τάς τύ- 
«χας τής Ελλάδος εύρεν άμεσον ύποστήρίξιν έν τ$1 άφο- 
«σιώσει τοΰ λαού του, έν τώ ζήλω καί τή δεξιότητι τών 
«πολιτικών, βΐτινες άπο καιρού είς καιρόν διεύθυνον τά 
«τής Ελλάδος, έν τή νοήμονι καί ύπομονητική έργασίοι 
«τού κ. Κουμυυνδούρου, ούτινος αί πρός τό έθνος έκδου- 
«λεύσεις ήρξαντο πρό τής παρούσης γενεάς, έν τοΐς σπα- 
ανίοις προτερήμασι καί τή άκαταπονήτφ ένεργεία τού κ. 
«Τρικούπφ, έν τή ίκανότητι καί τή πείρα τού κ. Δελη- 
«λιγιάννη» . . . Εννοείται οτι δέν δυνάμε'θα νά δώσωμεν 
απόλυτόν πίστιν εις τον γενικόν τούτον πανηγυρικόν τού 
κ. Γενναδίου, ήμεϊς οΐτινες γνωρίζομεν καλώς τήν άθλίαν 
πολιτικήν ήτις διέπει τήν Ελλάδα, άλλα δέν δυνάμεθα 
καί νά μή θαυμάσωμεν τήν έπιτηδειότητά του, καί τά 
πνεύμα του, δπερ τφ ύπηγόρευσε νά εΐπνι δ,τι άνω έξεθέ- 
σαμεν είς τά ώτα τής Ευρώπης, διά νά καταστήσφ αυ
τήν εύμενεστέραν πρός τούς πολίτικούς τού έθνους μας, 
άφ’ών έξαρτάται καί ή αξιοπρέπεια του. Άλλ’ή λαμπρο-
τέρα αρετή,ήτις καθιστά θαυμάσιους τούς λόγους τούτους 
τοΰ "Ελληνος ά γορητού, είναι ή αμεροληψία του. Καί διά 
τούτο καθ’ήν στιγμήν.ό φίλος τού κ. Κουμουνδούρου πε
ριέγραφε διά τών λαμπροτέρων καί ύψηλοτέρων χρωμά
των τόν πολιτικόν έκείνου αντίπαλον, άπαν τά άκροατή- 
ριον διερόάγη είς χειροκροτήματα, άτινα δέν άφώρουν τό
σον τήν αλήθειαν τών λόγων τού κ. Γενναδίου, όσον τήν 
λαμπράν, αξιοπρεπή, καί άμερόληπτον διαγωγήν του. 
Ενεκα τουτου επίσης ό κ. Σκίννερ έκλινε τήν στιγμήν 

εκείνην πρός τό ούς μου ψιθυρίζων μετά θαυμασμού :
— Tr0s Lien ! II est un vrai diplomate !
Τοιαύτη είναι ή σπουδαία καί ειλικρινής κρίσις τού 

άνταποκριτού τών «'Ημερησίων Νέων» ύπέρ τού αντιπρο
σώπου τής Ελλάδος. Καί την κρίσιν ταύτην τήν δίδω 
είς δημοσιότητα ώς τήν ζωηροτέραν καί λαμπροτέραν 
ύπέρ αυτού έπευφημίαν.

’Ολίγον μετά ταύτα ό Πρόεδρος τού συμποσίου, άφ’ 
ού προέτεινε τήν ΰγιείαν τού πρίγκηπος τής Ουαλίας, 
ήγέρθη ΐνα φέρη πρόποσιν ύπέρ τής εύημερίας τής 'Ελ
λάδος. Ό αισθηματικός καί μεγαλόνους λόρδος προτείνων 
τήν πρόποσιν ταύτην, έν ή περιεκλείετο όλος ό σκοπός 
τής τελετής εκείνης, ηρξατο διά τών ώοαιοτάτων καί 
εύελπιστικωτάτων τούτων λέξεων : «Μιλόρδοι καί κύοιοι, 
«έν τή προπόσει ταύτη πίνοντες, πρόκειται νά πίωμεν 
«μάλλον ύπέρ τής έλπίδος τού μέλλοντος, παρά ύπέρ τού 
«παρόντος ή τού παρελθόντος· καί ένεκα τούτου έν ταΕς 
«όλίγαις λέξεσιν άς θά σάς άπευθύνω κατά τήν νύκτα 
«ταύτην είναι περιττόν νά θίξω τά παρελθόντα. Καί 
«τούτο μ' ευαρεστεί κατά τοσούτον μάλλον καθ’ όσον θά 
«ήτο δύσκολον τά νά θίξφ τις τό παρελθόν, χωρίς ν’ ά- 
«ναμιχθή έν τοΐς πολιτικοΐς, καί έπί τέλους," κύριοι, τό 
«έλληνικόν ζήτημα κατ’ ούδένα λόγον πρέπει νά συγ- 
«χέεται μετά τής πολιτικής.» Ύπό τοιούτους ύψηλούς 
οιωνούς άρξάμενος τού λόγου του, ό φιλέλλην άριστοκοά- 
της> έξηκολούθει ν’άνατυλίσσνι θαυμασίας ιδέας καί ν’ ά- 
ναπτύσσνι ζωηρότατα αισθήματα.Αί γνώσεις του, ή κρί
σις, η πείρα και η καρδια του συνηνοΰντο τήν στιγοιήν έ- 
κείνην όπως άποτελέσωσι διά τού ειλικρινούς έκείνου καί 
σπουδαιοτάτου λόγου θαυμάσιον Μωσαϊκόν ποικίλων χα-
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ρίτων. ’’Αλλοτε τό αίσθημά του προύκάλει τά χειροκρο
τήματα, άλλοτε αί εκφράσεις του προύκαλουν τόν θαυ
μασμόν, κζί ενίοτε τό πνεΰμά του έλάμβανε τόσω θυμη- 
δ·7ί καί Ιλαράν πτήσιν, ώστε ολόκληρον τό άκροατήριον 
δέν ήδύνατο νά κρατήση τούς γέλωτας διά τάς προσφυε- 
στάτας παραβολάς του, καΐ τά επιτυχέστατα σκώμμα
τά του. Η άγόρευσις τοΰ λόρδου Rosebery δέν ήτο ζωηρά 
καί μονότονος, άλλά πλήρη; εύαρέστου ποικιλίας, συνι- 
σταμένη; εις τόν άβιαστον συνδυασμόν διαφόρων άντικει- 
μενων έφ ών έλικνίζετο μαλθακώς τό πνεύμα τοΰ άκροα
τηρίου. Ενίοτε ό αγορητής λαμβάνει αποφθεγματικόν 
ύφος, καί διά τοΰ απέριττου ύφους,οπερ διαχειρίζεται τό
σφ θαυμασίως ό Ούγκώ, εκφράζει δι* όλιγίστων λέξεων 
τάς μεγαλειτέρας Ιδέας. «Τό αποτέλεσμα τής ύπεομέτρου 
χαράς, λέγει είς έν μέρος, δέν είναι ό λόγος, άλλ’ ή σι
γή·» Αλλαχοΰ τό πολιτικόν του φρόνημα έκρήγνυται, καί 
ιδού αφίνεται είς θερμόν ένθουσιασμόν ύπέρ τών φιλελεύ
θερων, καί προφέρει μετ’εύγνωμοσύνης τά ονόματα τοΰ 
Γκόσσεν, τοΰ Γράμβιλ καί τοΰ Καρόλου Διλκε, έν ώ πρό 
τοΰ τελευταίου τούτου ονόματος,όπερ ύπήρξε τό σύνθημα 
τής ύπέρ τής Ελλάδος ένεργείας, τό άκροατήριον άνα- 
πέμπει ζωηράς έπευφημίας. Είτα άπαγγέλλει τό περίφη- 
μον λατινικόν άπόφθεγμα, όπερ έκφράζει τήν ήθικήν νί
κην τής Ελλάδος κατά τής νικησασης Ρώμης> καί τέ
λος αναλαμβάνει ποιητικώτατον ΰφος, κ’ έν μέσφ ραγ
δαίων καί παρατεταμένων χειροκροτημάτων, καταλήγει 
έκφράζων τήν πεποίθησίν του ότι ή μόνη φιλοδοξία τής 
Ελλάδος θά σύγκειται εί; τό νά όδηγή τό άρμα τοΰ πο
λιτισμού καί τών φώτων, καί είς τό νά διαλάμπν) άπωθεν 
ώς στήλη πυρός έν τώ ζόφφ τής ’Ανατολής.

Είτα λαμβάνει τον λόγον ό κόμης Dalhousie, νεαρός 
άριστοκράτης τής Σκωτίας, όπως φέργι πρόποσιν ύπέρ 
τής ελληνικής ’Επιτροπής- Ώς μοί παρατηρεί λίαν προσ- 
φυώς ό κ. Σκίννερ, ή άγόρευσις τοΰ δευτέρου τούτου λόρ
δου δέν φέρει τόν ποικίλον καί επαγωγόν χαρακτήρα τή; 
τοΰ προλαλήσαντος, άλλ’ ύπερέχει ταύτης άφ’ έτέρου 
κατά τήν δύναμιν τοΰ λεκτικού καί τήν σφοδρότητα τής 
έκφράσεως, αί ιδιότητες δέ αύται συνέχονται στενώς 
μετά τοΰ ναυτικού βίου, δν κατά τάς πληροφορίας 
τοΰ πολυμαθούς γείτονός μου, διήγαγεν ό ζωηρός έκεΐνος 
Σκώτος. Μετ’ αύτόν ήγέρθη όπως άπαντήση, δ κ. ’Αρ
θούρος "Αρνολδ, μέλος τοΰ Κοινοβουλίου καί πρόεδρος τής 
’Επιτροπής- Καί μετά τήν βραχεϊαν πλήν ευγλωττον αύ
τοΰ άπάντησιν, έτερον μέλος τοΰ Κοινοβουλίου ό κ. Shaw- 
Lefcvre, προέτεινε διά θαυμάσιου και ίστορικωτάτου προ
λόγου, ύπέρ τών έν φιλολογία καί τύπω φίλων τής "Ελ
λάδος, είς τήν πρότασιν δέ ταύτην άπήντησαν καταλλη
λότατα οί κ. a.Sala καί Clayden.

Ή μεγαλοπρεπής μουσική τής αιθούσης, άνέτεινεν ή^η 
τόν ελληνικόν ύμνον πρός τόν Λόρδον Βύρωνα, καί μετά 
τήν έκτέλεσιν τούτου, ό σίρ Γεώργιος Campbelle μέλος 
τοΰ Κοινοβουλίου ήγέρθη καί έφερε πρότασιν ύπέρ τών 
παοακαθτ,μένων έν τώ συμποσίφ (The Guests of the Greek 
commitee.) Είς τήν πρότασιν ταύτην άπήντησαν ό εύ- 
νενής κόμης Shaftesbury, δ σοφός καθηγητής κ. Σμίθ, 
καί ό ήμέτερος κ. Βαλιέρης. Δέν δυνάμεθα νά μή ένδια- 
τρίψωμεν έπ’ ολίγον περί τόν τελευταΐον τούτον, οστις 
μετά τοΰ κ. Γενναδίου, ύπήρξεν δ μόνος "Ελλην οστις 
εκ ριθη διά τή; άγορεύσεώς του έν τω συμποσίφ έκείνφ.

Ό κ. Βαλιέρης δέν κατέχει μόνον έν τφ χαρακτήρί του 
τήν πρακτικότητα τοΰ διακεκριμένου έμπορου, άλλ’ έπι- 
δεικνύει έκάστοτε όλας τάς λαμπράς ιδιότητας τοΰ άνε- 
πτυγμένου πνεύματος, καί τά; εύρείας καί ύψηλάς ιδέα; 
τοΰ έπιστήμονος. Καί άλλοτε έ'λαβον άφορμήν νά σπου
δάσω καί έκτιμήσω τά πνευματικά πλεονεκτήματα τοΰ 
άξιοτίμου τούτου άνδρός, άλλά κυρίως είδον νά διαλάμ- 
πωσι ταΰτα κατά τήν εσπέραν έκείνην τοΰ μεγαλοπρε
πούς συμποσίου, κοθ' ήν δ κ. Βαλιέρης διά τής άξιοπρε- 
ποΰς ποιήσεώς του, διά τοΰ έμβριθοΰς άμα καί γλυκέος 
τόνου τή; φωνής του, διά τής εύκρινείας τών ιδεών του, 
διά τή; βαθύτητος τής κρίσεώς του, καί διά τής γαλή
νης τοΰ χαρακτήρος του, άπέδειξεν o-fi τό έμπόριον δέν 
αποκλείει τά; ιδέας καί ότι ή ’Ελλάς καί έν αύτγί τή ύ- 
λικωτάτη κοινωνίγ: τοΰ Λονδίνου έχει τέκνα διά τή* άνά- 
πτυξιν τών οποίων δύναταί νά καυχάται.

’Επί τέλους δ κ. Ghesson προέτεινεν ύπέρ τής ΰγιείας 
τοΰ Προέδρου Λόρδου Rosebery, οστις άπήντησεν ευχα
ριστών έν βραχεί, καί μετά ταΰτα ή δμήγυρις ήρχισε νά 
άποσύρηται τής αιθούσης. Πρός τό βάθος τοΰ άντιθαλά- 
μου είχε παραταχθώ μεγάλη τράπεζα, πεπληρωμένη κυπ- 
πέλων, παρ’ αύτήν δέ είχε συναχθή ή, πληθύ; τών θερα
πόντων,πρός χορηγίαν τοΰ καφέ,καθ'ού κυματηδόν οί συν- 
δαιτημόνες διωργάνιζον έπίμονον πολιορκίαν. Είχον κα
τορθώσει μεθ’ ένός φίλου μου νά λάβωμεν δύο κύππελα, 
καί άπεσυρόμεθα μετά προσοχής πρός τι άνάκλιντρον πρό; 
πλείονα άπόλαυσιν τοΰ έρατεινοΰ αφεψήματος, οτε 
συγκρουόμεθα πρός τόν Λόρδον Πρόεδρον, προσεγγίζοντα 
έπίσης τήν τράπεζαν δΓ άγραν καφέ. Ό φίλος μου τόν 
έπλησίασε οίκειότατα, καί μετά τοΰ δημοκρατικού έκεί
νου ύφους, οπερ είναι ίδιάζον είς πάντα έλληνα, τω προ- 
σέφερε τό κύππελον του.

— My lord ! τφ λέγει άδελφικώς, σάς παρακαλώ λά
βετε τά έδικόν μου.

Είναι άληθές οτε έξεπλάγη* διά τό τοιοΰτον θάρρος 
τοΰ συντρόφου μου, άλλ’ή εκπληξις μου κατέστη θαμβός, 
όταν είδον τόν μέγαν άριστοκράτην δεχόμενο* μετ’άκρας 
εύαρεσκείας τή* περίεργον προσφοράν τοΰ άγνώστου έκεί
νου είς αύτόν προσώπου.

Όπόσον ισχυρά είναι ή έπγιρεια τοΰ Φιλελληνισμού .'

Κατήλθον είς τό ισόγειον, μετά τοΰ αύτοΰ φίλου μου, 
καί άφοΰ έλάβομεν έκεΐθεν τούς έπενδύτας καί τούς πί
λους μας, έξήλθομεν τοΰ μεγάρου, καί έπανεύρομεν τόν 
άναμένοντα μεταξύ πλείστων άλλων δίφρον μας. Μετά 
τινα δέ χρόνον έρρίφθημεν είς τό μέσον τής συνοικίας 
μας, είς τή* γαληνιαίαν καί άξιοπρεπή έκτασιν τοΰ περι
καλλούς Bayswater.

* *
*

Τοιοΰτον ύπήρξε τό έπίσημον έκεΐνο συμπόσιον, οπερ 
θά ήδυνάμην ν’ άποκαλέσω έντελές, έάν δέν παρετήρουν 
έν αύτφ σπουδαίαν τινα ελλειψιν. Ό σεβαστός Γενικός 
πρόξενος τής Ελλάδος, έν έκ τών άξιοπρεπεστέοων καί 
πατριωτικωτέρων μελών τής ένταύθα έλληνικής κοινωνίας, 
ό άξιότιμος κ. Σπάοταλης άπήν έκ τοΰ συμποσίου. ’Τφ’ 

ων παρετηρήθη μετά θλίψεως ή άπουσία τοΰ καλλίστου

αύτοΰ άνδρός, ούτινος τό έν ’Αγγλία στάδιον συνέχεται 
μετά τών ένθερμοτέρων ύπηρεσιών πρός τή* Ελλάδα, καί 
μετά τοΰ ζωηροτέρου πρός τό έθνος μας αισθήματος. Δέν 
έπιθυμώ ένταύθα νά θίξω καί άνατυλίξω σκανδαλώδη 
τινά ζητήματα προελθόντα βεβαίως έκ παρεξηγή’εως, 
καί άτινα έτάραξαν πρό τίνος καιρού όλους τούς ένταύθα 
ελληνικούς κύκλους. Δέν θέλω νά μειώσω ούδόλως τή* 
λαμπράν έντύπωσιν ή* ποέπει νά παράσχγι ή ειλικρινής ά- 
πεικόνισις ή* είς τάς άνωτέρω σελίδας διέγραψα ΰπό τοΰ 
ένταύθα άντιπροσώπου τής 'Ελλάδος. Γνωρίζω ότι ό κ. 
Γεννάδιος, είναι άνήρ πλήρης μεγάλων ηθικών κεφα
λαίων, καί εύγενεστάτων άρετών. Τόν κ. Γεννάδιον, εί
μαι βέβαιος ότι ή μεγάλη σύνεσίς του, κωλύει άπό τή; 
άναμίξεως είς εύτελή κινήματα, καί έχω πεποίθησιν οτι 
τά εύγενή αισθήματα τοΰ έξαιρέτου τούτου προσώπου, 
άποτρέπουσιν άπό πάση; άλογου μνησικακίας ή άγε- 
νοΰς έκδικήσεως. Άλλά δέν δύναμαι νά είπω τά αύτά 
διά τήν ελλκνική* κκβέρνησιν. Δέν δύναμαι παρά νά 
ψέςω τήν κυβέρνησιν ταύτη*, ήτις χωρίς *α έκφράσγι 
άκριβώς τάς αιτίας, χωρίς νά καταμετρήσ?) έντελώς τά 
άποτελέσματα , προέβη είς κίνημα , όπερ διήγειρε 
κατ’ αύτής μέγα μέρος τής ένταΰθα ελληνικής πα
ροικία;, καί χωρίς νά έξετάση μετά ποίου ζήλου καί
μετά ποιας προθυμίας έξεπλήρου ό κ. Σπάρταλης τό μέγα 
καί βαρύ καθήκον τοΰ γενικού προξένου, έπέφερε τή< παΰ- 
σίν του άπό τής θέσεως ταύτης. Ή είδησις αύτη, ή* έ
σχάτως έμαθον, είναι τοιαύτη, ώστε δυσκολεύομαι νά πι- 
στεύσω είς αύτήν άκόμη, καί περιμένω νά μάθω τάς λε
πτομέρειας της. Άλλα τό βέβαιον είναι ότι έάν ό κ. 
Σπάρταλης δέν έταράχθη κατ’ έλάχιστον έκ τοΰ τελευ
ταίου τούτου γεγονότος όπερ τόν άπήλλαξεν όμολογου- 
μένως μεγίστου άχθους,οί πλεΐστοι όμως τών ένταΰθα 'Ελ
λήνων είναι πλήρεις άγανακτήσεως καί θλίψεως διά τή* 
αποχώρησιν τοΰ μεγαλειτέρου προστάτου των καί τοΰ 
κίσθηματικωτέρου πατριώτου των άπό τής προξενικής θέ
σεως, ήτις ύπέστη ήδη δυσαναπλήρωτο* κενόν.

Κατά συνέπειαν όλων τούτων δέν δύναμαι ή νά κατα
δικάσω τή* πρός τόν κ. Σπάοταλη* άδικον ταύτην δια
γωγή* τή; ’Ελληνική; Κυβερνήσεώς, καί μόνης τής Κυ
βερνήσεώς ταύτης, καθόσον είμαι βέβαιος περί τή; εύγε- 
νοΰς αυταπαρνήσεως τοΰ ένταΰθα άντιπροσώπου της- ’Α
ποκαλώ δέ τή* τοιαύτην διαγωγή* άδικον, καθόσον δέν 
ύπάρχει ούδεμία σταθερά βάσις έφ’ή; αύτη νά στηρίζε
ται. Δύναμαι δέ νά διαβεβαιώσω θετικώτατα οτι είς τά 
έσχάτως διατρέξαντα ένταΰθα σκανδαλώδη γεγονότα 
άτινα έγέννησε μία άπλή παρεξήγησις, ό κ. Σπάρταλης 
προσωπικώς δέν έλαβεν ούδέ τό έλάχιστον μέρος, άλλ’ 
απεναντίας κατέστη άντικείμενον θαυμασμού ένεκα τή; 
λαμπράς άπαθοΰς διαγωγής του. Ή δέ πρός τόν κάλλι- 
στον αυτόν άνδρα γενομένη προσβολή είναι ή άληθής 
αίτια τής μη παρευρέσεώς του εν τω συμποσίφ, είς τοΰ 
όποιου τη* περιγραφή* ένόμισα καθήκον, νά προσθέσω 
την ελλειψιν ταύτην, καί ν’άναφέρω τούς λόγους της, καί 
τη* ορθότητα τών λόγων της *’ άποδείξω. Έννοώ ότι τ’ 
ανωτέρω δέν επρεπε νά χρησιμεύσωσιν ώς τέρμα τόσφ 
γενικής περιγραφής, άλλ’έθεώρησα έπιβαλλόμενον ύπό τών 
περιστάσεων, ύπό τής ηθικής, καί ύπό τοΰ δικαίου, τό νά 
υποστηρίξω τη* ύπόληψίν άνδρός, όνοΰτε γνωρί
ζω προσπικώς, άλλά τοΰ οποίου τά προτερήματα 
άνομολογεΐ τό Λονδΐνον.

TlMESON.

ΑΡΤΟΝ ΣΠΗΤΙΚΟΝ
Τό παρά τόν Σταθμόν τοΰ Σιδηροδρόμου έν τή Ό δ ω 

Έρμου

ΑΤΜΟΚΙΝΙΙΤΟΝ ΕΙ'ΓΟΪΤΛΪΙΟΝ ΑΡΤΑΝ ΚΑΙ ZYMAP1KUX
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟ ΥΛΟΥ και Σας

κατασκευάζει διά μηχανής είς τήν αύτήν τής αγοράς τι
μής ψωμί λαχταριστόν, άπό καθαρόν σιμιγδάλι, χωρίς 
φαρίνα, σωστή όκά καί όταν είναι καί δύο ημερών, γλυ
κύτατο* καί μετά δύο ήμέρας, χωρίς νά χάνγι τή* ου
σίαν του.

!5ΡΟΪ τούτοι; κατασκευάζει πρώτης ποιότητο; ζυ
μαρικά, Μαχοερόν^χ, Φεδέ κτλ.

Κά’χνεί άποστολάς και διά τάς έπαρχίας
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ δύο, Sv είς τήν Παλαιάν ’Αγο

ράν είς τό Λαχανοπωλεΐον Ιΐχππκνεκολάου (Καμπού
ρη) καί άλλο εν τή Οδώ Ερμου άπέναντι τοΰ Καταστή
ματος Μαϊφάρτ.

KAI xxpfix μέ τόν κώδωνά των διά τάς συνοικίας.
[ΣΤ—]4

ΟΙΝΟΙ ΑΛΕΛΦίΙΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
'Οδός Χταδέου κεντρική αποθηκιι 'Οδός Χταδέου 

(Απέναντι τοΰ Ταχυδρομείου)

ΟΙΝΟΙ ΛΕΥΚΟΙ, αρωματικοί, λεπτοί, ή ποίησις τών 
τοαπεζών, ιδίως μέ τά φρούτα, χπχροε]χελλοε.

ΟΙΝΟΙ ΜΕΛΑΝΕΣ, πλήρεις ζωής, δυναμωτικοί, μ.ή φέ- 
ροντες καμμίαν ζάλην, άδολος.

ΕΚΑΣΤΗ ΦΙΑΛΗ μ,έλχνος τιμάται μόνον ί>Ο λεπτ. 
ΕΚΑΣΤΗ ΦΙΑΛΗ λευκοΰ τιμάται μόνον 1 δρχχ»

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ άπ’εύθείας άπό τήν Κεντρικήν ’Αποθήκην 
διότι ή δημοτικότη; τών οίνων αύτών προκαλεΐ 
τάς παραποιήσεις.

01X01 ΑΔΕΛΦΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κεντρική ’Αποθήκη
'Οδός Χτχδόου, άπέναντι τοΰ Ταχυδρομείου.

 [Ε,-1]

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΣΙΑ 
Αθήνα ι.—Όδός Έρμοΰ

'Άπαντα τά είδη γραφικής ύλης είς τιμάς μετρίας.

ΈκτίΜϊοΰνταε έπεσκεπτήρεα στεγμ,εχίως

δια τελειότατης μηχ»»ήί ώς καί χαλκογραφημένα.

Χ,χράσβοντχε παντός είδους σφραγίδες, ώς καί επι
κεφαλίδες έπιστολών έκτυπούμεναι είς διάφορα χρώματα.

ΜΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ τών κατάστιχων άρίστης κατα
σκευής τοΰ σπουδαίου καταστήματος Edler I. Krische 
τοΰ Άννοβέρου.

XViV/INtA ΑΙΓΑΙΑ ΟIX

θοΰς σιγαροχάρτου 
Γαλλίας.

JOB
χυνυρικας πωλήσεις τοΰ Αλή

του οίκου Jean Bardoc τής 
[30—24]
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12 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΙΣ ΤΟ

ΚΟΥΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 

(Κάτωθεν τί}ς μ,εγάλης οικίας Μελά)

ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ αγγέλλεται ή πώλησις αρωμάτων 
είς ώρισμένας καί συγκαταβατικά; τιμάς.

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

Quinine—Elixirs des dents

Τά πάντα έκ τών διάσημων γαλλικών Οίκων

PINAUD, VIOLET, etc.
Έκάστη φιάλη τών ανωτέρω ειδών

Μόνον δρ. ν. a 
*

* *

ΞΑΠίΙΛίΕΧ ϊ Thridace, Veloutine, Miranda=5p. 
νέας a.—Eaux allemandes=<3.v. —Laits d’lris
5. v- 4,30.—Poudre de VeIoutine=S. v. 4.— 
Crdme de Lys=cJ.v. 3,550.—Laits antepheliques= 
8.v. Y,—Crimes Pompadour—δ.ν. <»—Elixirs et 
Poudres διά τούς όδόντας τών John Evans, Pierre et 
Botot=S. v, 3,30.

★
* *

Ειδική Αποθιικιι εν τω Arru Kotpeiu

—ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΑΤΚΙΝΣΩΝ=

ΕΝ ΤΩ ΑΥΤΩ ΜΓΡΟΠΩΛΕΙΩ πωλοϋν ται επίσης 
AUX DE Cologne λ. μεγέθους δρ. ν. ΙΟ, δευτέρου 
μεγέθους δρ. ν. 55 καί τρίτου μεγέθους δρ. ν, 3.

Μ
ϊΡΑ διά ρενόρ.'/.ζτρ τ διαφόρων ειδών γ’ μεγέθους 
δρ. ν. 41,30, δευτέρου μεγέθους δρ. ν. 2,60. 
acassar Oil, δρ. ν. 41.—Stephanotis Brillantine 
ν. *■*·—Διάφορα Eaux de Toilette, δρ. ν. 3,550. 

Toilet Vinegar, δρ. a—Χχπωνες Windsor πακέτα 
ανά op. ν. 3, προς δέ καί είς ράβδους δραμ,ίων 85, δρ. 
I, Σάπων Γλυκερίνη είς ράβδους δραμίων 75, δρ. ν. Μ,

Εις ΤΟ ΑϊΤΟ ΜϊιΌπιιλειον πωλοϋνται εκτάκτου κομ- 
ψότητος : λ».ΐ{κοδέταε, ΐΑπαστούνεα, ψηκτραε, 
τσατσάραε, σεγαρο&ήχχε έκ ταρταρούγας, ψαλίδια, 

ξυράφια καί άλλα καί άλλα. (10—7)

"Ηνοίξεν !!! Ένοιξεν

πρό πέντε ή;*.ερών γελόεν και έρυΟρόχρουν ώς 

Μπριζόλα αιμοσταγής τό

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Η ΕΛΛΑΣ
καί σΰν αύτώ ηνοιζαν καί τόσοι στόμαχοι τοσούτων πε
λατών τοϋ μεγαλοπρεπούς Ξενοδοχείου, οΐτινες έν μέσω 
γελώτων καί θυμηδίας καί τοσαύτης φαντασιώδους πο
λυτελείας καταβροχθίζουσι τά τερψιλαρύγγια φαγη
τά του.

Έχουν ολα ελκυστικήν δύναμιν ώς κόοαι σφριγώσαι !
Κάμνουν θαύματα, διότι σέ χορταίνουν ευθύς, ενώ άμα 

καθίσης νομίζεις ότι δέν θά γλυτώσης μέ πέντε μερίδαις 
τούλάχιστον !

Έχουν τό ιδιαίτερον προσόν νά σοϋ πληρώνουν μέ τό 
αίματόχρουν νόμισμα τής υγείας τό ώχοόν τοϋ Γεωργίου.

Διά τούτο
γίνεται έφοδος άπό τής 11ης π. μ. καί τής 6ης μ. .μ 
ύπό τόσων πολιορκητών στομάχων.

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ άν γελασθ]ϊς καί ύπάγγς κατά τήν 1 
μεσημέρι ή τήν S τά βράδυ δέν θά εύρη; ούτε πατάταν.

Ή υπηρεσία
διεξάγεται ύπό γαρσιΟν πρώτης με ταχύτητα ηλεκτρι
κού σπινθήρος· Πριν ξεδιπλώσης τήν πετσέτα σου έχεις ένώπιόν 
σου τό φαγητόν. Σε ύποχρεώνουν μέχρι . . . μπαξισιού.

Ή «αΟαριότης
ώς παρθένος ιδιότροπος, μέ λευκήν έσθήτα καί λευκοτέρους βρα
χίονας διατάττει τά πάντα κατά τό ίδιον αύτής σύστημα.

II ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ διπλώματος τών ΠΕΤΣΕΤΩΝ ’! !
Οί πολυέλαιοι, τά διπλά παραπετάσματα, τά έπιπλα, 

ή έπίστρωσις τών τραπεζών, δ χρωματισμός τών τοίχων, 
όλα, ολα, δεικνύουν πρωτότυπον πνεύμα καλαισθησίας 
(bon godt) καί πρός στιγμήν νομίζεις ότι εύρίσκεσαι είς 
έστιατόριον τοϋ Palais Royal.

Ή Κεντρικότης τοΟ Ξενοδοχείου
έπί τής κεφαλής τής όδοΰ Έρμου καί παρά τήν πλατείαν Συντάγ
ματος, θέλει καταστήσει αύτό κέντρον του καλλίτερου κόσμου καί 
τών μεγαλοπρεπέστερων γευμάτων. Καί τοϋτο προνοήσας ό άξιος 
διευθυντής αΰτοϋ, έφρόντισε νά δ.ασκευάση καί ιδιαιτέραν αίθου
σαν, έπίσης μεγαλοπρεπώς εόπρεπισμένην, δι’οίκογενείας καί ομί
λους φίλων.

Κατά πάντα
είναι εύρωπαϊκώτατον, άμίμητον, καί ό’στις εννοεί νά 
τρώγη καλά καί πληρώνη τίποτε, άς εισέρχεται είς τό 
λαμπρόν καί άρτισύστατον

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

“Η ΕΛΛΑΣ”
έπί τής όδοϋ Έρμου, παρά τή πλατείς Συντάγματος

[Ε,—5] καί έκε? Α η re voir!


