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Β. Γδβριι-ιλιδης ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ.

ΙΊαραπονούμεθα έν Έλλάδι ότι δέν έχομεν κόμματα 
αρχών, άλλά κόμματα προσώπων ότι δέν ύπάρχει καμ- 
μία διαφορά μεταξύ τής μιας και τής άλλης κυβερνή
σεως. Καί όταν υπουργεία ν Β£.ουμ.ουντού
ρου, δέν είναι ύπερβολή έάν εΐπωμεν ότι έν τω τόπω 
ταλεϊταε επανάστασής, της όποιας ούτε ώχράν ιδέαν 
εχουσιν έν ’Αγγλία, όπόταν έχωσι μεταβολήν κυβερνη
τικήν, όπόταν πίπτωσιν οί φιλελεύθεροι καί έρχωνται οί 
συντηρητικοί, η άποσύρωνται αυτοί καί λαμβάνουσι την 
εξουσίαν οί πρώτοι. Καί διατί νά αίσθανθώσι την πρόσ- 
ψαυσιν αύρας επαναστατικής είς την τοιαύτην διαδοχήν 
τών κομμάτων ; Μήπως μεταβάλλονται αί άρχαί της 
διοικήσεως ; 'II δίοίκησις έκεϊ είναι ανεξάρτητος της κυ
βερνήσεως. Μήπως μεταβάλλεται ή εξωτερική πολιτι
κή ; Αύτή πάντοτε έχει ύπ’ ούιν το μεγαλεϊον καί τήν 
ευημερίαν τής ’Αγγλίας. Φιλελεύθεροι έκυβερνων κατά 
τον Γαλλογερυιανικόν πόλεμον καί συντηρητικοί κατά 
τόν ρωσσοτουρκικόν. Άμφότεροι ήκολούΟησαν την πολι
τικήν τής μή έπεμβάσεως. ’Άς έποόκειτο περί Αίγύπτου 
ή πεοί ’Ινδιών* έκάτερον τών κομσ.άτων θά έκηούσσετο 
υπέρ τού πολέμου. Μόνη διαφορά, όταν κυβερνώσιν οί 
μέν ή οί δέ είναι περί τήν εισαγωγήν νομοσχεδίων, τών 
όποιων,καί αύτών πολλάκις τά πλέον έλευθεριάζοντα κυ- 
ρουνται ενίοτε έπί συντηρητικών καί τά μάλλον φορολο
γικά έπί φιλελευθέρων.

Άλλ’ ό κ. Κουμουνδοΰρος, τον όποιον μέμφονται ώς μή 
έχοντα ίδιας άρχάς, έχει άπ’ εναντίας ίδιοτελεστάτας, 
καί έπί τής πολιτικής καί τής διοικήσεως καί τής κυ
βερνήσεως" χαράττει τόσον, βαθέως τήν σφραγίδα τής 
πρωτοτυπίας του, ώστε ούδεμία σύγχυσις δύναται νά 
γινγ) μεταξύ του συστήματος αύτού καί τού συστήματος 
«ίλλου, ώς ούδεμία σύγχυσις, ούτε πόρρωΟεν ούτ’ έγγύ- 
Οεν, δυνατόν νά συμβή μεταξύ νομίσματος φέροντος τήν 
προτομήν βασιλέως τόσον φιλοπάτριδος καί φιλοπόλι- 
δος, βκσιλέως, εργαζομένου καί πονούντος τόν τόπον,τόν

διατρέφοντα καί τιμώντα αύτόν, οίος ό Βασιλεύς τού 
Βελγίου, καί ενός ελληνικού φράγκου, άποτυπούντος τόν 
ήμέτεοον Γεώργιον.

Δέν γνωρίζομεν πολιτικόν τόσω δυνατόν όχι έν Έλ- 
λάδι, άλλ’ ούο έν Εύρώπη ακόμη, ώς τον κ. Κουμουν- 
δούρον. Νομίζετε ότι ή Γερμανία θά αίσθανθή τόσον τήν 
άπό τών πραγμάτων άποχώρησιν τού Βίσμαοκ, όσον αι
σθάνεται ή 'Ελλάς τήν άπό τής έξουσίας κάθοδον τού 
πρώην πρωθυπουργού; Καί όμως εκείνος ονομάζεται σί
δηρους πρίγκιψ καί τόν ήμέτερον τόν άποκαλούσι γλυκύ- 
τατον. Τί πλάνη !

Ό Γλυκύτατος έχει δύναμιν δέκα πρωθυπουργών τής 
Ευρώπης, έκ τής τάξεως τών μοχθηρότερων καί πανουρ- 
γοτέρων* ό Γλυκύτατος έχει μελετήσει τον Πρίγκιπα, 
τού Μακιαβέλη, ώς ούδείς άλλος, ή άν δέν τόν έχει μελε
τήσει, τόν έχει μαντεύσει τόσον καλά, ώστε είς τά γη
ρατειά του καί μακράν τής πρωθυπουργικής τύρβης, έάν 
άπεφάσιζε νά γίνη άναχωρητής καί παρεδίδετο είς τήν 
συγγραφήν, θά έγραφεν άπαράλλακτον κτιποίγκιπαΊ 
προωρισμένον είς τήν κυβερνητικήν τής Ελλάδος. Καί ή 
μέν νεωτέρα κριτική, οΐα συνεκεντρώθη έν τω νεωτάτω 
περί Μακιαβέλη συγγράμματι τού συμπολίτου αύτού κα- 
θηγητού Yillari, άρχεται δικαιολογούσα τον αρχηγόν 
τής σχολής τού Λιαίρει χα,Ι Βα,σί.Ιενε^ δικαιολογούσα 
αύτόν όχι ψυχολογικώς, άλλ’ ίστορικώς, όχι έξ υποκει
μένου, άλλ’ ές άντικειμένου. ΤΙ ’Ιταλία τού ΙΣΤ . αίώ- 
νος ήτο τόσον διεφθαρμένη, ώστε πάσα δημοτική κυβέρ- 
νησις, έπί τών βάσεων τής ηθικής καί τής ελευθερίας 
έρειδομένη θά προήγε τήν διαφθοράν αύτήν καί Οά έπε- 
τάχυνε τήν παραλυσίαν, ώς ή προσθήκη πλείονος πυράς 
επιταχύνει τήν ζέσιν τού ύδατος. 'Η δέ ίταλικωτάτη 
ψυχή τού Μακιαβέλη άπέβλεπε προς τήν ΐδρυσιν κρα- 
ταιού ιταλικού κράτους καί δέν ήδύνατο νά άντιληφθή 
αλλέως τού ονείρου τούτου ή ύπό το κράτος μ.αστιγίου 
δεσπότου, μή ενοχλούμενου εν τή δράσει καί τφ σκο
πώ του ύπό εύγενών ιδεών καί ηθικών αισθημάτων, 
έκ τού φυράματος τής οικογένειας τών Βοργιών ή τής 
οικογένειας τών Μεδίκων. Χάριν τόσω μεγάλης ιδέας
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ηθικά τ:χρχγγί"λυ.χτχ όσα άπαν τό ανθρώπινον βδελύσ- 
σεται καί αποτροπιάζεται, παραστήσας αύτήν τήν αρε
τήν έν δεδομέναις περιστάσεσιν ώς κακίαν.

Τί άλλο πράττει ό Κουμουνδοΰρος άνερχόμενος έπί 
την εξουσίαν;

Βεβαίως έν ‘Ελλάδι ηθική καί πολίτικη δέν είναι τά 
μαγδεβουργικά, ημισφαίρια, τά όποια ούδεμία δύναμις 
κατώτερα της θλίψεως του άέρος ισχύει νά διαχωρίσ·/). 
Άλλ’ έπί Κουμουνδούρου τά ημισφαίρια αύτά άποκαθί- 
στανται οί δύο πόλοι, καί άν ύπάρχη μεταξύ αύτών συ
νάφεια, ύπάρχει καί μεταξύ έκείνων, όταν έν Έλλάδι κυ
βερνά ό έκ Μεσσηνίας Μακιαβέλης.

’Ανατρέψατε τούς όρους παντός εγχειριδίου της Ηθι
κής καί έχετε την κυβέρνησιν τού Κουμουνδούρου. Άφαι- 
ρέσατε άπό τού Δεκαλόγου ολα τά αρνητικά Μή καί 
έχετε τον πρωθυπουργικον Δεκάλογον, είς ον καί μόνον 
ομνύει πιστιν ό αρχηγός τού προ ολίγου ακόμα πλειο- 
ψηοοϋντος έν Έλλάδι κόμματος. Καταστοέψατε πάσαν 

την χνζέρνΥίσιν τού Γλυ- 

Κουμουνδουρος, έρχ όμενος

άοχήν κυβερνήσεως καί έχετε 
κυτάτου.

Ούχί ό Βασιλεύς, άλλ’ ό 
πρωθυπουργός, βασι.Ιεύεε xat δεν χνβερνα. Έζαντλεΐ 
ολας τάς άτομικάς ώφελείας τάς όποιας δύναται νά ά- 
ρυσθη παρά της κυβερνήσεως δι’ έαυτόν καί τούς φίλους 
του, καί δι’ ένος έπειτα λακτίσματος άφίνει την κυβέρ- 
νησιν είς την τύχην της. Ώσανεί ήτο ή κυβέρνησις μία 
έκ τών πολλών έρωμένων τού Σουλτάνου, περί ής λαμ- 
βάνεται φροντίς τήν ώραν τής ήδυπαθείας καί ήτις,πα- 
ρερχομένη αύτής τής ώρας, ρίπτεται είς τούς άποθέτας.

Λάβετε ώς παράδειγμα τό ζήτημα τών συνόρων. 
Πώς το διεπραγματεύθη καί πώς τό έλυσε. Δι’ αύτόν 
δέν ήτο ζήτημα αύξήσεως τών συνόρων, ζήτημα δι
καίων τής Ελλάδος, ζήτημα δυνάμεως καί τιμής· άλλά 
ζήτημα καθαρώς κουμουνδουρικόν. Τά τής διπλωματίας 
ήλθαν άντίξοα’ δέν έδιδαν ούτε ’Ιωάννινα, ούτε Πρέβε
ζαν, ούτε Έλασσώνα. Νά κηρύξη τον πόλεμον; Τίς γνω
ρίζει τάς τύχας τού πολέμου ; Είναι πλοΐον έγκαταλιμ- 
πανόμενον χωρίς πυξίδος είς τό άγνωστον τού Ωκεανού. 
Νά συγκαλέσγ τήν Βουλήν; Καί αύτή είναι είδος Ω
κεανού, είς ον δύναται τις νά ούριοδρομήσγ, άλλά καί

πατρίδι, άλλ’ όπόταν, χάνον τήν πλειοψηφίαν, αναγκά
ζεται νά καιροφυλακτή μακράν τοϋ Παραδείσου τής ’Ε
ξουσίας. Έάν έδέχετο αύτά πού τοϋ έδιδαν, αύτά τά

τήν Διάλυσιν, θά μετεχειρίζετο όλα τά μέσα πρός σχη 
ματισμόν πλειοψηφίας, θα έπεσκέπτετο μέ τον Βασιλέ:εκ

Α.τήν Θεσσαλίαν, θά έκέρδιζε τά βώδια τούς Θεσσαλούς, 
καί θά έυ.ενεν ένα ή δύο έτη άκόμα είς τήν έξουσίαν καί, __ X ’Ν · *

σιν. ΙΙά.ν πολιτικόν, κυβερνητικόν ή διοικητικόν ζήτημα, 
έσωτερικής ή εξωτερικής πολιτικής, παρουσιάζεται είς 
τά όμματα τόύ πρωθυπουργού ώς μήλον, όπερ διαιρείται 
είς τόν έξωτερικόν φλοιόν καί τήν ύπ’ αύτόν ούσίαν.
'Η ούσία, είνε τού Κουμουνδούρου. Ό φλοιός, είναι τής 
Ελλάδος' έκτος έάν είναι ζητήματα, καθ’ ά πρέπει νά 
φαγωθή τό μήλον μέ τον φλοιόν του.

Παρουσιάζεται ζήτημα σιδηροδρόμων. Αμέσως γίνε
ται ή διαίρεσις’ ό τρόπος τής κατασκευής, αί οδοί άς 
θ’ άκολουθήση, αί έγγυήσεις τοϋ εργολάβου, οί όροι τούς 
οποίους προτείνει, ή σκέψις άν ή δι’ έταιριών κατασκευή 
είναι προτιμωτέρα ή ή ύπό τοϋ Κράτους, ή άναδρομή είς 
τά μεγάλα σιδηροδρομικά ζητήματα, τά άπασχολοϋντα 
τήν ’Ιταλίαν, τήν Γερμανίαν, τήν Γαλλίαν, ολα αύτά 
είναι ό φλοιός τού μήλου* τό ούσιώδες είναι τίς συνιστα 
τον Πολιακώφ, ποιους έχει φίλους, τί ύπόσχεται καί τί 
δίδει. ’Άν αί άπορίαι αύται λυθώσιν ύπερ τοϋ ειδικού 
συμφέροντος, ό Εβραίος ΙΙολιακώφ, τό φόβητρον τής 
Ρωσσίας, ό κατασκευαστής σιδηροδρόμων δι ενα καί 
μόνον χειμώνα, ώς οί κατασκευασταί χάρτινων φοκόλων 
διά μίαν καί μόνην πρωίαν, Οά κηρυχθή ό άνθρωπος τού 
Κουμουνδούρου καί τής Ελλάδος.

Ύπό το σύστημα τοϋτο, ή άστυνομία—τό μέγα αύτό 
όνομα, όπερ είς τά όμματα μερικών δημοσιολόγων είναι 
τό όνομα τής καθόλου κυβερνητικής έπιστήμης, ώς παρά 
τώ ΙΊολιτειολόγω Mohl—άποστενοϋται είς τον ρυπαρόν 
κύκλον τοϋ δι’ αύτής πλουτισμού εξ ύπαστυνόμων, οκτώ 
βοηθών, καί διακοσίων κλητήρων. Έκέρδισε φορολογών 
τά χαρτοπαίγνια, τά πορνοστάσια, τούς κρεοπώλας, 
τούς όψοπώλας, καί εί'τι άλλο, ό δείνα ύπαστυνόμος δι- 
σχίλια φράγκα τον μήνα ; *0 κ. Κουμουνδοΰρος είναι
εύχαριστημένος άπό τήν άστυνομίαν του. Λαμπροί άν
θρωποι ! Καί λαμπρότερος αύτός οστις τούς διώρισεν. 
’Αδιάφορου τί ύποφέρει ή πόλις, τί οί πολΐται, τί τά
ζεις ολόκληροι τής κοινωνίας, πόσα κακουργήματα ύπό 
τοιαύτην άστυνομίαν γεννώνται,ώς ωάρια κάμπης έπί τής 
κορυφής πεύκης.

Ο τελωνιακος κλάδος ! Πρός τί έτέθησαν οί εισαγω
γικοί δασμοί, οί άντιπροσωπεύοντες τούς βαναυσοτέρους

Βιέννη ή έν Βρυξέλλαις ; Οί δασμοί οΐτινες κατέστησαν 
τόν βίον έν Άθήναις άκριβώτερον τοϋ έν Παρισίοις ; Διά 
νά φέρωσι προσόδους είς τό Δημόσιον Ταμεϊον καί νά 
μήν άναγκάζηται νά χρεωκοπή διά δανείων ! Αύτό τό 
λέτε σεις’ ό Κουμουνδοΰρος όμως δέν τό λέγει* αύτός, 

εν otost ?<εφτο οικ τκς οη;χοσικς προσοοους, εφ οσον 
χρησιμεύουν αύται πρός δημοσίους σκοπούς. Αυτοί ον 
σκοποί είναι παρά πολύ άφηρημένοι διά τον κ. Κουμουν- 
δοϋρον. Τό συγκεκριμένου δι’ αύτόν είναι τί μπορούν νά 
ώφεληθώσι τά πρόσωπα, είς ά είναι έμπεπιστευμένη ή 
τελωνιακή ύπηοεσία. Τί μπορεί νά κερδίση ό τελωνο
πατριάρχης Κάβας, τί ό κ. Δαμιανός τοϋ Πειραιώς, τί 
ό δείνα δέκαρχος καί ό άλλος πένταρχος. Έχει βλέπετε 
καί ό Κουμουνδοΰρος τούς πτωχούς του, ώς έχουν τοι- 
ούτους οί έφημέοιοι τών ενοριών, μάλιστα παρά τοΐς κα-

;ρωνε,θολικοΐς. Πρέπει οί άνθρωποι τοϋ κόμματος 
άλλως ούτε κόμμα, ούτε κομματάρχης ύπάρχει.

Τό Πανεπιστήμιου I Τί είναι τό Πανεπιστήμιου ; Σύλ
λογος ή ’Ακαδημία σοφών, καλλιεργούντων τάς Έπιστή-

να

μας έν Έλλάδι, τάς τε άφηρημένας καί τάς θετικάς, έξωτερικώ διπλωματικά γραφεία είνε σχέδιον προπαοα- 
καί μορφούντων έπιστήμονας είς άμεσον ερχομένους σχέ- σκευών ; Τό νά κάθηνται έν Άθήναις ποοσκεκολληυ.ένοι 
σιν μετά τής κοινωνίας. Άφέλετε άπό τών ανθρώπων καί άπροσκόλλητοι ύπαξιωματικοί καί στοατιώται είνε 
αύτών τήν σοφίαν, καί έξακολουθεΐτε νά μισθοδοτήτε ά- σχέδιον προπαρασκευών ; Εντροπή σας νά θέλετε καί 
σόφους όντας; τό μεταβάλλετε αμέσως είς σφηκιάν άπα- καλά νά πείσητε τούς άλλους οτι αί οικονομία-, δέν συυ.- 
τεώνων, λαμβανόντων χρήμα καί τιμάς καί άποδιδόντων βιβάζονται με τάς προπαρασκευάς.
αμάθειαν καί άπάτην. Οί ύπ’ αύτών διδασκόμενοι γί- Είπατε μάλλον ότι έσυνειθίσατε είς τήν άσωτείαν, 
νονται άλλοι απατεώνες, οΐτινες θά σάς πωλήσουν ή- εί; τό πλημμύρισμα, είς τό νά τά κάμνετε όλα ΜΖασσα’ 
μ.ιμάθειαν, θά σάς κάμουν νά χάσετε τήν δίκην σας, Αί οίκονομίαι καί αί προπαρασκευαί είνε λέξεις σχετικώ
ν’ άποθάνη ό ασθενής σας,καί θά συντελέσουν έν γένει είς ταται καί συμπληρωτικά! εκατέοων.
την πλάσιν διανοητικής^ ατμοσφαίρας τοιαυτης, εν η Τότε ίσα ίσα αί προπαρασκευαί θά πραγ-ζατοποιηθώσι 
μόνον κτήνη καί ηλίθιοι δύνανται νά τρέφωνται καί πα- θά παρασταθώσι διά πραγμάτων καί όχι διά τών μπου- 
χύνωνται. Διά τόν κ. Κουμουνδούρον, οστις έν τή κυβερ- μπουνισμένων σχεδίων τοϋ μπουμπουνισμένου Μπού-

τζλχοοϋν αίκν άναγζ/ζιν τοϋ κό|Λ{ζ,ατος.
Βλέπετε ότι ή άνοδος είς τήν έξουσίαν τοϋ Κουμουν-

8ού?ου, άνατρέποντο; όλα; τά; πζζώεδΑϊύ- ώϊοόβά-I Χ«>
ύπό τ·ή; ζ.«ί τΖ; άντΟ.^; όλου ζοΰ υ ίζ ίΧ ό Vt"0V· Γ’ οϊζ.ονο-
σ-ζένου κοσμου θεωρίας, αποτελεί έπανάπτ* «μ,· .Ύ ν’ κχτζατη πτωχός.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΙ—ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙ

ζ’Έ.τ?. rov ποογ βάμματος της riac, Κυβερνήσεως. J

Έν τή άποκολοκυνθωθείση κεφαλή τοϋ πρώην πρωθυ
πουργού δέν είναι δυνατόν νά χωρέσουν αί δύο αύται 
λέξεις. Πώς είνε δυνατόν, λέγει, νά συνταυτισθώσι δύο 
αντίθετα, δύο άσχετα, δύω άνακόλουθα. ”11 οικονομίαν 
ή προπαρασκευάς. Ή Ίακωβάτος ή Μπούμπουλης. Ία- 
κωβάτος θά είπή οικονομία-., ειρήνη άπόλυτος, καθισό 
καί ύπνο, ή μέ φαγί ή καί χωρίς φαγί. Μπούμπουλης 
πάλιν θά είπή προπαρασχεναϊ, πόλεμος, χαλασμός κό
σμου, όλα θάλασσα, τροφή, ήδυπάθεια, ζεϋκι. Άλλά 
καί ό τον κοινότατον νοϋς κεκτημένος πώς δύναται νά 
παραδεχθή τήν άτάσθαλον, τήν άσωτον, τήν διεφθαρ- 
μένην αύτήν σκέψιν τοϋ πρώην πρωθυπουργού ;

Μήπως ο επιχειρών νά περιστείλη τόν παρά πολύ έκ- 
ταθέντα προϋπολογισμόν χάνει τό δικαίωμα τοϋ νά προ- 
παρασκευασθή ; Τό νά ύπάρχωσι λοιπόν ολα τά γραφεία 
γεμάτα άπό ύπαλλήλους είνε σχέδιον προπαρασκευής ; 
Τό νά κουβαλή καί νά χαλά καί νά διορθονη, καί νά 
ξαναχαλά καί νά. ξαναδιορθόνη βάρκαις ό κ. Μπούμπου
λης είνε σχέδιον προπαρασκευών ; Τό νά κάθηνται έν Ά- 
θήναις ύπάλληλοι διπλωματικοί άνήκονττς.είς.τά έν τω

Χζ
οικονομία-, καί προπαρασκευαί δέν 

συμβιβάζονται διά νά συμβιβασθή ό ασυμβίβαστος συμ
βιβασμός Ελλάδος τε καί Τουρκίας.

ΤΤ-» ζ

υωσιν υπέρ των προπαρασκευών. Τοΐ 
καί τούτο ή νέα κυβέρνησις ύπόσχεται.

Θά τό έκτελέση ;
Έν γούνασι βουλής κεΐται.
II βουλή, ή κρατούσα δηλαδή μερίς θά συντελέση είς 

την πλήρη εφαρμογήν τοϋ προγράμματος καί άρχήν άρί- 
στην έκαμεν ήδη ό δημοκρατικός βουλευτής Βώλου κ. 
Γ. <2»ελάρετος, όοκκθείς νά μή όμιλήση είς τούς ύ- 
πουργους περί ούδενός προσώπου. Οί ύπουργοΐ, λέγει, 
πρέπει νά άφεθώσιν έλεύθεροι είς τήν εφαρμογήν τοϋ έαυ- 
τών προγράμματος, νά έκλέξωσιν αύτοί τά πρόσωπα', νά 
καταργήσωσι περιττάς θέσεις, νά δημιουργήσωσιν άναγ- 
καίας, καί τέλος ο,τι σχετίζεται πρός πρόσωπα καί όχι 
πρός γενικά έπαρχίας καί κράτους συμφέροντα, νά άφεθή 
ύπό τήν άπόλυτον έλευθερίαν τών κκ. ύπουργών, i'va or 
βου.Ιευται εγωσι μετά ταντα τύ όιχαιωαα τής εζε.ίέγΕεως 
τών ύπονργιχών πράξεων. Εύγε, φίλτατε Φιλάρετε, ό- 
νό-ζατι καί ποάγματι. Μόνον διά τής ώοαίας αύτής άε- 
χής άποσώζεται άκέραιος ή υπουργςκή suO'Svsq καί 
μόνον διά τής φιλαρέτου ταύτης άρχής στίλβει άμόλυν- 
τον ώς πολύτιμος λίθος τό δημοκρατικώτατον δικαίωμα 
τής βουλής τοϋ νά έξελέγχγι έπί πάντων τάς ένεργείας 
τών ύπουργών. Διότι, ΐνα είμεθα άναλυτικώτατοι, όταν 
σύ, κύριε βουλευτά, έρχεσαι καί συνιστάς είς τόν ύπουρ- 
γόν ένα ύπάλληλον όποιονδήποτε, ποιον δικαίωμα έχεις 
τότε νά έξελέγξης τον ύπουργόν, άν τυχόν ό ύπάλληλος 
εκείνος άποδειχθή Ο»λέ·ντζ<χς ; Παύομεν σήμερον.

Κΐ5μ.πτοκομ.μ.£της.
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9 ή 12
[Ή σχηνη παριστίΐ τό γζαγεΐον τοΰ χ. Θ. Λη.Ιιγιά,ννη. 

Μαραμμένος στέφανος χρέμαται νψη.ϊά μετά τών εθνι- 
ζών συ/μάτοη*, χαι κάτωθεν μεγά.Ιη εΐχών παριστιϊ το 
Συνέδριον τοΰ ΒεροΑΐτου. Έν μέσω δε τών αντιπρόσω
πων τών μεγά.ίων δυνάμεων β.ϊέπει τις, τον χ. ,ζ/?/.//- 
γιάννην ίστάμενον καί Μουντά και έχοντα άλλοΰ 
•τό βλέμ.μ.α. ’£>* τώ γραγείω τούτω γίνονται δια- 
Λεγόμενοι 9 βουΛευταί. 'Ο ΛηΛιγιάννης άδημονεϊ.] 

Αηλεγιάννης.
Πρέπει νά ξαναμετρηθώμεν. Κάμετέ μου την χάριν, 

φίλοι μου, νά. ξαναμετρηθώμεν, λάβετε θέσιν κατα σει- 
όάν καί μή κινεΐσθε. Μή στρέφετε, τά βλέμματά σζς αλ- 

OC*X7vOC 770 Ο ζ Ζγ*Ζ·
[ΟΙ 9 γΐΛοι τοποθετούνται, ό χ.ΛηΛιγιάννης διέρχεται 

τόν μιχρόν του Λόχον άπαριθμών ενα έκαστον).
Δώδεκα άκριβώς είμεθα κζι έγώ δεκατρείς. Ό ’Ιησούς 

Χρίστος μέ τούς μαθητάς του.
'Ιερομνήμων.

Νά ’.δούμε ποιος εΐνε ο Ιούδας.
Ζυγομ,χλας.

’Έχετε λάθος, κύριε πρόεδρε.
\Ό χ. ΑηΛιγιάννης νποχ.Ιίνει έπιχαρίτωςέ]

Μοι φαίνεται οτι έκκμετε λάθος. Έμετρήσατε δΐς τόν 
έαυτόν σας.

Αηλεγεάννης.
Πώς εΐνε δυνατόν !

Ζυγομ.αλ&ς·
Μάλιστα.

Αηλεγεάννης·
Ήμπορούν νά λέγουν οτι έχω τά βλέμματά μου άλλου, 

άλλά τόν νούν μου τον έχω έδώ Σταθήτε παρακαλώ. 
’Ιδού. Λέγετε παρών. Ζυγομαλάς.

Ζυγομ-αλα^.
Παρών !

Λη^χζ,τρακάχν^ς [χειρονομώ)·)
X ρ απχρ απ’ έ γώ χ ρ κπ χρ απ ε ι μ α ι χ ρ άπ χρ απχ ρ απγερ ο ν- 

τόχρκπτερος. Κκί χράπ, πρέχραππει χρκπχρκππρώτος 
χράπ νά χράπ εΐμ.αι.

[π τερ j "ίΐ.ε τα ι ϊσχνρ ώ< ].
'ίερομνήμων. ('ποιων τό σημεΐον τοΰ σταυροΰ. J

Κύριε έλέησον !
Ζυγομαλδ,ς.

Δέν έννοήσαμεν τί ζητεί ό κ. Δημητρακάκης. 
Αιςμ.^τραχάχϊΐς [πταρνιζόμενος].

Χραπχράπ είσαι χράπ παιδίχραπ.
Αηλςγεάννης.

’Αφήσατε τάς τοιαύτας μικροφιλοτιμίας. Λοιπόν ησυ
χάσατε, Δηλιγιάννης ένας, Δημητρακάκης δύο.

Λ.ημ.ητραχαχης.
Εύχαχραπριστώ.

Α^λεγεαννης.

έγώ δέκα

Ζυγομ.αλας.
Έμετρήθητε δύο φοραΐς, πρόεδρε.

( Ο κ. Λ ηΛιγιάννης νποχ.Ιίνει)
. Καταάχος.

Ο πρόεδρος έχει πανταχού δύο ψήφους.
Ληλιγεάννης·

Άλλά μάς λείπουν δύο άκόμη.
Οί δύο Έμμ,ανουήΚ (εισερχόμενοι)

Έλησμονήσατε καί ήμάς, κύριε πρόεδρε, έμέ καί τον 
αδελφόν μου δηλαδή.

Αηλεγεάννης.
Εχεις δίκαιον. 9 καί 2 ένδεκα. Άλλά είμεθα δώδε

κα. Πού εΐνε ό δωδέκατος.
θύρα. ανοίγει μετά σοβαρότητος καί εισέρχεται ό 

χ. Έπαμ. Σχινας μετά της δεσποτικής γενειάδος τον.
Χχενάς.

’Ιδού καί ό δωδέκατος !
Αηλεγςάννης.

Άς φωνάζουν όσον θέλουν αί εφημερίδες. ΤΙμε-'ς καί οί 
φίλοι μου είμεθα δώδεκα.

Ι*οντήρη$
[προθάΛΛων την μορφέιν τον άπό τοΰ κέντρου 

τοΰ χρεμαμένου στεφάνου.]
Νά τούς χιλιάσητε, κύριε πρόεδρε. Νά τούς χιλιάσητε.

>ψέγξ·

ΕΚ ΤΏΝ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ
τής ένεστώσης Κυβερνήσεώς δέον νά ύπολάβωμεν τό πρός 
<JU{j.nXy]p(o<jov τής οδοποεεας δάνειον τών 0
οοο,οοο. γ

Αύτό δέν είναι δάνειον, άλλ’ είναι πρόσκτησις κεφα
λαίου τού οποίου τήν πρόσοδον πρός έχατόν vj χαέ 
πρό; διαχόσεα τοϊς έχατόν θά νεμώμεθα όχι μόνον 
το Δημόσιόν Ταμεΐον, άλλά ό τόπος όλος.

Χυγκοενων'α Οά ζωή, Οά ’πή πλούτος. Καί 
άν μέχρι τούδε είμεθα σχεδόν νεκροί, άν μέχρι σήμεοον 
είμ,εθα χωρίς τού σχεδόν πτωχοί, ό μέγιστος παράγων 
τής εθνικής αυτής νεκοώσεως καί /πτωχείας ήτο ή έλ- 
λειψις συγκοινωνίας.

Ο επί τής Οδοποιίας φόρος είχε μέγα μέλλον’ ήτα 
μαλακός, επροκειτο δε ν’ άποβή κκί άποτελεσματικός. 
Αλλ επι τής οδοποιίας φόρε, πόσαι κλοπαί έν τώ όνό- 
ματί σου δέν έγένοντο! Μηχανικοί έπλούτισαν, κυβερνή
σεις κατεχράσθησαν, έκτροχιάσεις τού φόρου έλαβον χώ
ραν και μεθ ολα αυτα τά έγκλήμ.ατα ούτε οδοί έστρώ— 
θησαν, ούτε ποταμοί εγεφυρώθησαν,ούτε τά μεσόγεια πρός 
τους λιμένας συνεκοινωνησαν, ούτε γειτονικαί έπαρχίαι 
αναμεταξύ των συνεδέθησαν.

Μάς αρεσει αυτή ή εκ μέρους τής Νέας Κυβερνήσεώς 
γενναία τών ζητημάτων άντίληψις καί ή έγκατάλειψις 
τής κουμουνδουρικής μεθοδου τών εμπλάστρων καί τών 
εμβαλωμάτων. Η άθρόα ύπό τής Βουλής ψήφισις σόχοσο 
έχατομ.μ.υρίων πρός κατασκευήν οδών μάς έγγυάται 
ότι και άν το εν εκατομμυριον, καί άν τά δύο, καί άν 
περισσότερα φχγωβώσι ύπό καταχραστών, θά μείνουν 
πάλιν αρκετα πρός δημιουργίαν αρτηριών καί φλεβών 
κυκλοφορίας αίματος και ζωής διά τόν άλλού μέν μ,αρα— 
μένον, άλλού δε είς πρωτογενή άγρίαν κατάστασιν δια- 
τελούντα τόπον μας.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ ΒΗ ΧΛΝΕΣΑΙ
ΜΙΑ ΤΟΥΡΚΟΠΟΥΛ1 ΑΓΑΠΗΣΑ.

1878

(Συνέχεια Η. άριθ. 264).

”Εβην λοιπόν, άποχαιρετίσκς τούς συμπολεμιστάς μου 
προς τον της έρωμένης μου οίκον.

Άλλά φευ ! έν τή πορεία περίπολος άγρυπνος μέ συ- 
νήντησε καί ό κλητήρ αυτής άγρίως μοί άπηύθυνε την 
τρομεράν έρώτησιν:

— Πού την πάς, πατριώτη,την κάππα;
— Ποιά; αύτη; άπήντησα άμηχάνως, εΐνε δική μου.
— Δική σου; Κκί πού τήν ’βρήκες;
— Πού τήν ’βρήκα; Νά......μού τήν έδωσε ή ’Άμυνα,

δέν πάτε νά ρωτήσετε;
— ’Άμυνα; Μέσα παληοκλέφτες τού διαβόλου. Καί 

πρός τούς περιπόλους στρεφόμενος. Δέν ξέρετε, άδελφέ, 
έξηκολούθησε, πόσους έχω τσακώσει αύταΐς της ήμέραις 
ζλεφτοκαπποτάδες. ’Εμπρός, μέσα, καί τύ πρωί τά 
’βρήσκουμε πού τήν ηύρες!

— Είμαι, κύρ κλητήρα, έθελοντής καί . . .
__ Έθελοντής ; Μούτρα γιά σιδέρωμα. Όλοι οί κλε-

φτοοονιθάδες σού ξεφύτρωσαν τώρα άρματωλοί γιά νά 
σώσουν τήν πατρίδα. Δέν λέν, οτι πάν νά ’ρημάξουν τούς 
φτωχούς Θεσσαλούς. Σού πέρνουν μιά κάππα, ένα πα- 
ληοσασεπώ, χωρίς νά ’ξέρουν ούτε πώς γεμίζει, σού κα
θίζουν κ’ ένα κούκκο στο κεφάλι, καί τί είσαι ; έθελον
τής. ΓΙάει νά πολεμήση καί ή εύγενεία του άπό ’δώ. 
Πάει δηλαδή νά σφάξη πετεινάρια καί γιδοπρόβατα. Άχ 
κκϋμένοι Θεσσαλοί τί έχετε νά τραβήξετε. Θά σάς αλ

ί λάξουν τον Θεό. Καί τί δουλειά κάνεις ;
— Είμαι δημοσιογράφος, γράφω καί είς τό Εθνικόν 

πνεύμα μάλιστα.
— ’Έτσι ; Φέρε τότε ’δώ τήν κάππα καί τά τσαρού

χια κκί το πρωί πέρασε από τήν άστυνομία,νά ί δούμε τή 
φάτσα σου.

Καί ό άγρυπνος τών κλεπτών διώκτης κλητήρ μέ ήλά- 
φρωσε τού περιττού βάρους.

’ Μού ήλθε νά σκάσω άπό τήν φούρκά μου, μού ’χάλασε 
ολα τά σχέδια, ολη τή μανέστρα.

Έμπρός, στού Βούλγαρη, ή τάν ή έπιτάν.
Καί έλαβον τήν πρός τό στρατολογικόν γραφεΐον τού 

Βούλγαρη άγουσαν.
Τόσος ήτο ό θυμός μου αύτή τήν φορά, ώστε δεν έφρόν— 

τισα ούτε τόν πΐλόν μου νά προφυλάζω εκ τής βροχής.
Τέλος έφθασα.

Καί έδώ όμιλοι άνθρώπων έπολιόρκουν τό γραφεΐον, 
έφαίνοντο όμως θυμηδεΐς καί σφοδρά φαιδροί.

Ή έγγραφή τών εθελοντών έγίνετο σωρηδόν, ή καλ
λίτερον μέ τήν κουτουράδα.

Παρετάσσοντο δέκα είκοσι στήν άράδα καί έμετρώντο 
ισχυρά τή φωνή παρ’ ένός, οστις έφαίνετο ώς έπί κεφα
λής.

— Αί, πόσοι είσθε; Έβόα ό γραμματεύς.
Ενας, δυο, τρεις, δέκα, είκοσι. Άπήντα ο κκτα- 

μετρών.
— Καλά. Τραβάτε σεις τόρα. Εινε άλλοι;
— Άλλοι; Φουσάτα!

γνωρισθώσι καί ξαναμετρώνται έκ νέου,ώς άλλο φουσάτο.
Μετά τήν άπαρίθμησιν εκαλούντο έντός καί έλάμβα

νον την καπποπανοπλίαν, τού γραμματέως έπιλέγοντος
προς τόν έπί κεφαλής τών δη.ίεΰθέντων'.

— ΓΙαλληκάρι, πάρε αύτά έπί τού παρόντος, γιά νά
διασκεδάσουν τά παλληκάρια, καί βλέπομε.

Αυτά δέ τά πάρε αντάΫ,τχΊ χαρτονομίσματα τών πέν- 
φράγκων, ισάριθμα μέ τούς δηλωθέντας άνδρας, οϊτι-

νεί εκαλούντο είτα, μετά τήν ώς πολεμαοχών ' γειοοτο- 
'^•ν των, να δωσωσι τον προσήκοντα ορκον.

Εδώ, παρατηρείτε, τά πράγματα έγίνοντο’ σοβαρό

τερα, ό δ’ όρκος είχεν ώς έξής ;
«Ουκ^ εγκαταλείψω τον άρχηγόν, ουδέ τον παραστά

την, ούδέ τά όπλα κατασχυνώ καί τήν κάππα οίψω, άλ
λα μαχεσθησομαι μέχρι τελευταίας τού αίματός μου 
σταγώνος, καί μάρτυς μου έστω ό θεός, τηρήσω δέ καί 
πίστιν τώ άρχηγώ, ύπκρχηγώ καί τοΐς ύποδεεστέροις αύ
τών άοχηγοΐς. Ναί !»

Μετά τόν όρκον έδίδετο τό κέλευσμα παρά τού γραμ
ματέως.

— ΙΙαιδια, απόψε στον Πειραιά, διότι αΰριον λίαν 
πρωί άπερχόμεθα είς τά πεδία τών μαχών.

Ο.αν εγω κατεφθασα, εδιδε τον όρκον ό φίλος γαλα
τάς κκί έλάμβανε τά διά τούς οπαδούς του χρήματα 
ουτος πλησιασας με οίκειότατα μέ ήρώτησεν ένδιαφε- 
ρόντως.

• Γην ςέκανες κιόλας ; Κκί μέ πόσα ;
Εννοείται, ότι ό λόγος έπρόκειτο περί τής άφαιοε- 

θείσης με κάππας.
— ’ °ΖΗ -Φ άπήντησα, μέ πιάσαν καί μού τήν ’πή

ραν οί κλητήρες !
— — Βρε τούς μασκαράδες, τούς άφιλότιμους. Νά σέ 

κλέψουν τόσο ’νωρίς. Περαστικά, Θέλεις νά σέ περάσω 
καί σένα μαζύ μέ τούς άνθρώπονς μου ;

— Ακοΰς έκεΐ ; Θά μού κάμης καί χάριν.'
Έν συντόμω έδηλώθην κ’ έγώ καί έλαβον πρός τά 

τάλληρον καί την πεφιλημένην κάπ ν μετά τών παρο^
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Μας αρέσει περισσότερον τό θάρρος τοϋ Νέου Κυβερ
νήτου υ.ας είς το νά κηρύττη ώς ανικάνους καί ανεπαρ
κείς τούς ήμετέρους μηχανικούς.

ΊΙ πρόφασις οτι εί'μεθα νέον άκόμη κράτος, είναι πυ
κνή κρύπτουσα καταχρήσεις καί κλοπάς.

Δέν θά κλέψουν καί οί ξένοι ;
Πρώτον φρονοϋμεν ότι, επειδή θά μισθοδοτηθούν άδρά 

καί επειδή το Κράτος έν Εύρώπη δέν θεωρείται .ώ/ζ/f'pr, 
δέν θά έλθουν έδώ μέ ληστρικάς διαθέσεις.

Έπειτα φρονοϋμεν, ότι καί άν κλέψουν θά κάμουν. 
Ένώ οί δικοί μας έχοντες την ικανότητα τοϋ ληστεύειν,; 
δέν έχουν την ικανότητα τοϋ πράττειν.

Έχομεν άνάγκην νά είσαχθοϋν ικανότητες έν τω τό—< 
πω μας είς όλους τούς κλάδους τής διοικήσεώς.

'Ο πολιτισμός δέν είναι φυτόν αυτοφυές, άλλά φυτόν 
το όποϊον εΐσάγεται.

Ούτε δύναται ένας τόπος νά κρεμασθή άπό είκοσι μη
χανικούς διά νά έπαναλάβουν πρός ζημίαν μας τό πεί
ραμα τοϋ αμαθούς κουρέως έπί τής κεφαλής τοϋ τρελλοϋ.

Ίί Βουλή πιστεύομεν οτι θέλει ψηφίσει μετ’ ενθου
σιασμού το νομοσχέδιον τής Κυβερνήσεως περί 'Οδο
ποιίας.

πετύγχανον πάντοτε είς τάς έκλογά ΐνα δεχωνται τοιαύ
τας ύψηλάς διοικητικάς θέσεις.

Έν τή Βουλή, μεθ’ ολα τά προσόντα αύτών—τά όποια 
καί δέν είναι έκτακτα έν τή πολιτική,—θά ήσαν άπλαΐ 
ψήφοι' άλλ’ έν τή διοικήσει δύνανται ν’ άποβώσι χρη
σιμότατοι, ώς άνθρωποι πεφωτισμένοι, ανώτεροι φα
τριαστικών παθών καί κατεχόμενοι ύπό τής φιλοδοξίας 
ούχί νά ύψώσωσιν εαυτούς είς τάς θέσεις, άλλά τάς θέ
σεις, τάς όποιας εξηυτέλισεν ό φατριασμός, παραδώσας 
είς χαρακτήρας χυδαίους καί ούχί σπανίως είς χεΐρας 
κακούργων, νά άναγάγωσι μέχρι τής ύπολήψεως τών ονο
μάτων αύτών.

Νέοι καιροί άνατέλλουσι διά τήν Ελλάδα καί προ παν
ί τός άλλου ή διοίκησις δέον ν’ άφαιρεθή,σχεδόν δικτατο- 
ρικώς,άπο τών ρυπαρών χειρών είς άς τήν παρέδωσεν έρ- 
μαιον ή φαύλη πολιτική, διά νά έμπιστευθή είς άτομα 
πεφωτισμένα, έννοοϋντα νά είσαγάγωσι τόν νόμον είς τήν 
επικρατούσαν ληστείαν καί τήν ορμήν τής προόδου καί 
τοϋ πολιτισμού είς τήν λιμνάζουσαν καχεξίαν.

Οί δύο νέοι Νομάρχαι, ό Σαράβας καί ό Δημητριάδης, 
έγγυώνται ότι θά έπιδιώξωσι το ιδεώδες αύτό καί ότι

ΤΟ «ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ» ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩΑ
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’Έχοντες ύπ’ όψιν τούς δύο διορισμούς, τοϋ κ. Α. 
ΑηΐΛΖ,τρεάζου ώς Νομάρχου τής Πρωτευούσης καί τού 
κ. Χαράβα ώς Νομάρχου Λαρίσσης, νομίζομεν οτι θά 
ήτο εύκταΐον έάν ικανοί έκ τών κρατίστων βουλευτών ά-

καθ’ έκάστην σχεδόν θ’ άκούωμεν περί τών έργων των. 
Διότι ή έκκαβάρεσες—λέξις καί πράγμα ήν ήμεΐς

πρώτοι έζητήσ/.μεν καί λίαν εύαρέστως εϊδομεν παραδε
κτήν γενομένην καί ύπό τής .επισήμου γλώσσης τής. 
Ωρας—άπαιτεΐ έργασίαν, καί ούχί βλακώδες κάρφωμα 

έπί τής νον.αργιακής έδρας καί τυπικήν διεξαγωγήν τής 
λεγομένης ύπηρεσίας, πράγματι δε ουσης παντοιοτοοπου- 
τών δημοσίων ληστεύσεως.4 · ■*
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(Συνίχειχ Ϊ5. άριθ. 264).

Άφ’ ού έκορέσθην έκ τής έρεύνης καί τής σπουδής τοϋ 
συνόλου έρριψα μετ’ ιδιαιτέρας προσοχής καί έταστικό- 
τητος τό βλέμμα μου έπί τών άποτελούντων τό προ
σωπικόν τής αιθούσης άτόμων. Έπί τινα στιγμήν δέν 
διακρίνω πολλά έξ αύτών, σποραδικώς δέ κατέχουσι 
κατ’ άμφότερα τά μέρη τά εδώλια ολίγα τών μελών. Είς 
τάς κινήσεις των, είς τήν φυσιογνωμίαν των, είς τήν 
στάσιν των, δέν βλέπω ούδέν τό σπουδαΐον, άς μοί έπι- 
τραπή δέ νά είπω ότι έν πολλοΐς παρετήρησα το χυ- 
δαΐον καί τό άγροΐκον. Έν έκ τών ποοσώπων έκείνων 
έζαπλώνει απαθέστατα τάς κνήμας του έπί τής κορυ
φής τοϋ παρακειμένου εδράνου, καί τοϋτο γενόμενον ένώ
πιον τοϋ Προέδρου, τω δίδει άνάστροφον θέσιν προσεγ
γίζονταν προς έκείνην ήν δίδουσιν είς τόν άνελκυσθέντα 
έ*κ τοϋ ΰδατος, ώς πρόχειρον μέσον θεραπείας. Έν έτε
ρον έχει ρίψει τον πΐλόν του άφελέστατα πρός τά όπι
σθεν δίκην ογκώδους κεκρυφάλου, καί άνεωγμένας έχων 
τάς πτέρυγας τοϋ έπενδύτου του, βυθίζει τούς άντίχει- 
ρας μεθ’ ύφους ύπερβαλλούσης άκηδίας είς τά κατά τήν 
κορυφήν τών βραχιόνων άνοίγματα τοϋ ύπενδύτου του 
(gilet.) Ίλαρώτατον θέαμα παρεΐχεν είς έκ τής τάξεως 
τών Συντηρητικών, όστις ύπό τάς περιέργους όψεις τών

Πλήν ολίγον κατ’ ολίγον ή αίθουσα πληροϋται, καί αί 
θέσεις καταλαμβάνονται. Απαντα τά πρόσωπα έχουσιν 
ήδη είς τάς χεΐρας μακρόν έντυπον φύλλου χάρτου, ό— 
μοιον έκείνου όπερ μοί έδωσεν ό θεράπων τής βουλής, καί. 
οπερ είναι ή ήμερησία διάταξις. Καί είναι τοσαϋτα τά 
φύλλα ταύτα, καί τόσω ζωηρώς πανταχόθεν περιδινοϋν- 
ται, ώστε ένόμισα οτι κάτωθεν μου έκυλίοντο άοοωδέ- 
στατα κύματα. ΙΙλην δέν έσχον πολύν καιρόν νά δια
θέσω είς ποιητικά; παραβολάς, καθότι αίφνης βλέπω 
τήν άριστεράν πτέρυγα συντασσομένην, καί τό πρώτον αύ
τής έδώλιον ύφιστάμενον άλλεπαλλήλους μεταναστάσεις. 
Εισέρχεται σοβαρώς βαίνων ό άρχηγός τής άντιπολιτεύ- 
σεως. Ό 2·ερ Χτχφφορδ IVόρβκοτ είναι άνήρ δι- 
καιών τον ήχον τοϋ ονόματος του. Πρόσωπον ευρύ, μάλ
λον ~αχύ, πλήρες σοβαράς καί σταθεράς έκφράσεως.

πομένων αύτής, άτινα ήσαν κατά έν πλειότερα τών δι- 
δομένων έν τω τής ’Αμύνης γραφείω, καθοσον εδίδετο 
καί ή πολεμική περικεφαλαία—ό με κόκκινον σταυρόν 
κούκκος.

Φαίνεται, ότι οί τοϋ Βούλγαρη άνδρες ήσαν άποφα- 
σιστικώτεροι, καθόσον παρετήρησα ότι πάντες σχεδόν 
έθυσιαζον τά πανταλόνια των μέχρι γόνατος, όπως τάςι 
βλαχόκαλτσας περικνημισθώσι, τοϋθ’ όπερ έπραξα καί 
έγώ μετά συντριβής καρδίας, καί γάρ μοναδικήν είχον 
τήν περισκελίδα καί βερεσέ ποός τούτω.

Έπί τέλους περιβληθείς τήν άρήϊον στολήν μου, εβην 
τσαρουχάτος πρός τον τής έρωμένης μου οίκον, μέ πάλ-
λ.ουσαν καρδίαν, ώς μή γνωρίζων τί έντύπωσι θά τής

.......έκαμνα.
ΊΙ ώρα ήτο δεκάτη τής νυκτός, ο^ε έγώ θαρρούντως 

λ.ίαν έ'κρουα τήν θύραν τοϋ οί'κου τών γονέων τής ψυχής 
στής ψυχής μου.

— ΙΙοιός είνε · ήρώτησεν αυτή.
— Εγω καλέ ; απηντησα εγω.
— Τέτοια ώρα · τί σοϋ ήλθε ; Πήγαινε στοϋ κυρίου 

Νυχτερίδα τοϋ γείτωνα, είνε έκεΐ ό πατέρας καί ή μη
τέρα, έχουν σουαρέ.

Ό πατήρ της καί ή μήτηρ άπουσιάζον ; Καί ητο δυ- 
νάτόν νά ξεκολλήσω έγώ άπ’ έκεΐ ;

— Μά άνοιξε, καϋμένη, έπανέλαβον έν βία, είνε ά- 
■νάγκη νά. σέ*ίδώ, μεγάλη άνάγκη !

ν · (ΊΙ ουνίχιια »’ς τό ηροσιχίς).

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

. Οί άνεμοι καί οί ανεμοστρόβιλοι τοϋ Κακαράπη, όπου 
ό πρώην ύπουργός τών Ναυτικών έστησε τόν φαντασιώ
δη Ναύσταθμόν του, διαμαρτύρονται κατά τοϋ προσωρι
νού ΔιευΟυντοΰ κ. Σταματέλου, άρνηθέντος τόσον αύθα- 
δώς πρό τοϋ νέου προϊσταμένου του καί τήν υπαρςιν καί 
τά άθλά των. Οΐ μηονμττου.ΙισμοΙ αύτοί πρέπει νά λεί— 
ψουν καί ό κ. ‘Ροϋφος οφείλει ν’ άπαιτήση παρά τών υ
παλλήλων του νά ’μιλούν παστρικά, όπως μιλεΐ καί αύ
τός στρογγυλά καί δυνατά.

Τήν προσεχή Παρασκευήν έν τώ Πλημμελειοδικείο) ή
Δίκη τών Νέων ’/ΰεων ν.ν.'ζν. Μενελάου Νεγρεπόντη καί
Βασιλείου Μελά. ’Έχομεν άκονισμένα δώδεκα δουζίναις 
μολυβδοκόνδυλα. Εες προσοχήν.
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θαυμαζόντων συναδέλφων του, κατόρθωνε νά στηρίζγ 
τον πΐλόν του έπί τοϋ άριστεροϋ γόνατος, καί τήν δε— 
ςιάν κνήμην έπί τής κορυφής τοϋ πίλου, έπί άρκετόν χρό
νον, όταν δέ ό πίλος κατώρθωνε νά διαφεύγη, έπανελάμ- 
βανε μετά νέας επιμονής τήν άλλόκοτον ταύτην παιδιάν 
του. Ετερός τις άνετύλισσε τό μανδήλιον του, τό έθετε 
πρό τών όφθαλμ.ών καί διά τοϋ περιέργου τούτου διό- 
πτρου, έπειράτο νά διακρίνη τά πρόσωπα τής αιθούσης, 
λαμβάνων ύφος νηπίου προσπαθοϋντος νά έπιφέρη τον 
τρόμον είς έτέρους δμήλικας. Εν ή δύο ζεύγη διαλέ
γονται έξηπλωμένα νωχελέστατα έπί τών εδωλίων. Έ- 
τερά τινα γελώσι πρός άλληλα, καί άλλα ποιοϋσι παρά- 
δοζα νεύματα. Οί φενακοφόροι Γραμματείς δέν έννοοϋσι 
νά έγείρωσι τό βλέμμα άπό τής τραπέζης των, ό δέ

ΔΓιΟΛδΛΖ -----------------------------

διαστήματος. I ενειάς παχεΐα, συμπεπυκνωμένη, ατημέ
λητος, καί φαια, συνομνύουσα μετά δαψιλούς μύστακος 
όπως πολιορκώσιν ομοϋ τά ογκώδη χείλη του. Κό ·?.·/>. 
μάλλον μακρα, φαια επίσης, καί καθισταμένη πυκνό
τερα πρός τα όπισθεν. Διατηρεί τόν πίλον έπί τής κε
φαλής, εν ω οι ευρεΐς ωμοί του φέρουσιν αλύγιστοι τύ- 
αςιολογον βάρος τοϋ χονδρού επανωφοριού του. Αί περι- 
σκελίδες του είναι άρκετά πλατεία, καί άρκετά βρα- 

όπως επιτρεψη την δημοσίαν έκθεσιν όλων τών 
διαστάσεων τών κολοσσιαίων υποδημάτων του, άτινα. 
δια νά μεταχειοισθώ την ποοσφυεστάτην σκωπτικήν έ'κ- 
φρασιν παιδιών τινων, ηδύναντο νά καθέζωσιν έξαίρε- 
τον θεσιν βρεφικού τάφου. ’Έχει τάς χεΐρας έπί τών 
χαινόντων θυλάκων τοϋ επενδύτου του. καί διετήοει ά—

τή περιστάσει ταύτη, αί περισκελίδες του συμπτύσσον
ται έπί πλέον, καί άφίνουσι νά διαλάμψη τό ηδυπαθές 
καί προκλητικόν χρώμα ώραίων πορφυρών περικνημίδων. 
Δέν είξεύρω διατί εύοον τοου.εοά.ν άντίθεσιν μεταξύ του 
μεγάλου ηγέτου τής άντιπολιτεύσεως, καί τοϋ θελκτικού 
έκείνου χρώματος, άλλ’ ήσθάνθην τοιαύτην θυμηδίαν, 
ώστε έχρειάσθην νά κρύψω τό πρόσωπόν μου έν τω πίλω· 
μου, όπως άποφύγω τά τρομερά βλέμματα τοϋ κομψού 
παρακειμένου μου, ον ό γείτων του άπεκάλει mylord.· 
Οταν άπεκάλυψα τήν μορφήν μου, είδον ότι έκρύβη τώ 

μειδίαμα τών κνημών τοϋ Sir Stafford, έν ώ τό βλέμμα.
ιβοωτικόν έπ'η-ιττρ.τη g—ί τής ήμερησίας δικτά-

-—Ο-S’

ΑΝΤΑΠΟΚΡίΣΙΣ.

Σιφιακτ} Λίηρήοδο. Καί θέλει ρώτημα ; ’Αρκεί νά. εί
ναι φρέσκα, ώς ή θάλασσα, ή πατρίς σας.

ΊΙ Λιιύθυνα&;·

' ' ■ ’ ' 'ί ’ ' 'X ' V του Χ-κταΛρωτικον έεοίπτετοΝροεδοος, εχων πάντοτε εις τα χείλη το ιδιαζον μειδιά- r , t , “ » . »· ·
._ ,, Λ ' ■> χ , , 1 \ ζεω;, εν τω μεσω τής γενικής ποος αυτόν ποοσοχής τήσμα του, παρατηρεί την εκτεινομενην προ αυτου σκηνην, , , 1 1 ‘ Λ1’1·> . \ ζ · Γ „ ' , λ Γ λ 1 αριστερας πτερυγος.με το φιλοστοργον ύφος πατρός επιθεωρουντος τας πε- ' Γ ' 1

διάς τών τέκνων του. Άπό καιρού είς καιρόν βουλευτής
τις τόν πλησιάζει, καί τό μειδίαμά του λαμβάνει πε- 
ρισσοτέραν γλυκεΐαν εντασιν, έν ω κλίνει τό ούς του ή
ρέμα πρός τήν βαθμίδα έν ω εύρίσκεται δ επισκέπτης, 
καί άκούει χωρίς νά στρέψη πρός αύτόν τήν μορφήν του.
Μετά τό πέρας τής όμιλίας τοϋ βουλευτοϋ, άφίνει πάν
τοτε έπιδοκιμαοτικώτατον νεύμα, κ' επαναλαμβάνει τήν 
γαληνιαίαν έπιθεωρητικήν θέσιν του. Τά πάντα μέχρι 
καί αύτής τής περιβολής, καθίστων τόν άνθρωπον τούτον’_ , ι 1 1 1•'••ϊ.ρφυσικον I

★
* *

*
* *

ΙΙλήν τά δεξιά εδώλια άρχίζουσι νά ύφίστανται παρά
δοξον κλονισμόν, καί το έπ’ αύτών πλήθος κυματίζει 
προς τήν διεύθυνσιν τής μικράς έσωτερικής πύλης. Κατ’ 
άρχάς διακρίνω μίαν σκιάν, είτα άμυδράν τινα φυσιο
γνωμίαν, είτα σεβάσμιον πρόσωπον, είτα μεγαλοπρεπή 
μορφήν, είτα άξιοπρεπή άνδρα, καί καθ’ όσον τό έμψυ
χον έκεϊνο άντικείμενον τής γενικής προσοχής έπλησία- 
ζε, άφινε νά διακρίνωνται οί ιλαροί, συμπαθείς, ύψηλόί> 
πλήν άπηυδημένοι χαρακτήρες τοϋ Ουελλεχρ, Γλάδ- 
στωνος. Μάτην ή γραφίς μου ήδη τείνει νά είσαγάγη είς
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-τήν περιγραφικήν ταύτην σκηνήν τόν μέγιστον άνδρα μ’ 
έξωοζϊσμένον διά τίτλου όνομα. Είναι ό κύριο; Γλάδ- 
στων, τό μέλος τού κοινοβουλίου απλώς .’ Πλήν ώς άλ
λο; Ανταίο;, ό αισθηματικός Πρωθυπουργός, δανείζεται 
πλείονα ίσχύν έκ τής έλλείψεως τιμητικών κεφαλίδων. 
Καί έάν ύπήρξαν θαυμάσια*, αί πολιτικαί του νίκαι κατά 
τού κυρίου Δ'.σραέλη, είναι όμως Οαυμασιώτερος ό ηθικός 
θρίαμβο; όν η μετριοφροσύνη του ηρατο κατά τού α/όη- 
ΰον ΒίκοκσγΐΙδ, καί της πτριτταθίυτάτης του ανταχρα- 
TfifKio τώχ Ίχδιώ)’·) τής μεγαλειτέρας έχΟράς τού αρχη
γού τών φιλελευθέρων. Πλην οί'μοι ·' Τά έτη καί αί αλ
λεπάλληλοι σφοδραί ταραχαί της πολιτικής κονίστρας 
έτύπωσαν είς την άςιοπρεπή φυσιογνωμίαν του την σφρα
γίδα του μαρασμού. Μάτην τό μέγα πνεύμα του διαχύ-
νει είς τούς χαρακτήρας του λαμπράν αίγλην, καί σπά
νιάν ζωηρότητα Μάτην τό εξασκηθέν άπό τής λιτότη-

ft

Γλάδστων εκλείπει ! ΤΙ μεγαλοπρεπής του κεφαλή ήρ- 
χισε ν’ άπορροφάται ύπό τού δαίμονας χρόνου ! Αί πα- 
ρειαί του έκοιλάνθησαν έπαισΟητώς, καί τά χείλη του, ή 
γέφυρα αύτη, δι’ ής έρχεται είς τόν πεπολιτισμένον κό
σμον ή αλήθεια καί ή δικαιοσύνη, διάκεινται έν ύπερ- 
μέτρω πελιδνυτητι. II κόμη του κατέπεσεν έντελώς, καί 
μόνον περί τούς κροτάφους, καί τό όπισθεν τής κεφαλής 
μέρος διακρίνει τις άραιάς τινας πολιάς τρίχας, χρησι- 
μευούσας όπως έπιτάσσωσι τόν σεβασμόν τής ήλικίας.{Λευουσας
Άλλ’ ή ισχύς τού νοός του άναλάμπει άκόμα κ έν αύτώ 
τώ έεωτεεικώ όργανισμ.ώ του. καί τό μέτωπον του άο- 
χηγού τών φιλελευθέρων, τό μέτωπον, τό ακριβές τούτο 
καί αλάνθαστου σηυ.εϊον τής μεγαλοφυίας δίχτηοεΐ, τάς

» / z * z V e ' ' ζ·,1 /ευρειας οιζστχσει; του σκ',αζον υ~ο τχν [Λεγαλχν κυρτό 
τητά του όλους τούς λοιπούς χαρακτήρά; του. Πλήν δέν 
είναι ή ηλικία μόνη τό αίτιον τής έζασθενήσεως τού με
γάλου άνδρός, ον πρό εξαμηνίας μόλις είδον σφριγώντα 
έτι καί φαιδρότατον άνευ τού ελάχιστου νέφους,εξ έκεί
νων άτινα Οάπτουσ·.ν είς τά ωχρά χείλη του τό μειδία
μα ήδη. Καί δέν είχε τότε τό θύμα αισθηματικής καρ
δίας τάς τόσα; ρυτίδας άς έσχάτως είδον αύλακωσάσας 
τήν μορφήν του, καί αΐτινες συνενούμεναι σχηματίζουσι 
τήν φρικαλέαν, μυσαράν, εγκληματικήν, άγνώμονα επι
γραφήν «7ρ.7<ϊπ7α /» Αχάριστος χώρα ί Τίς έπραξε το- 
σαύτα ύπεο Σου, οσα ό μέγας άνήρ ούτινος έδηλητηρία- 
σες τήν ευδαιμονίαν κ’ έτάραξες τήν γλυκειαν άνάπαυ- 
σιν ; Δέν ήγειρε πόλεμον έν άμφοτέραις ταΐς Βουλαΐς 
διά Σέ ; Δέν ερριψε τό χειρόκτιον είς τό πρόσωπον τών 
Λόρδων πρός χάριν Σου ; Δέν έθεσεν ένεκα Σού τήν δι
χόνοιαν είς τάς συμπεπυκνωμένας τών φιλελευθέρων τά- 

Δέν έλάκτισεν όλας τάς μέριμνας τής ήμέρας, καί 
δέν κατεφρόνησε τούς ύπνους τόσων νυκτών, δια νά Σ 
πλάση προστατευτικόν Νόμον : Δέν έπάλαισεν ένεκα Σού 

ζητούντων τήν 
κεφαλήν Σου έπί πίνακι, καί δέν κατώρθωσε μετά τόσας

ξεις ;
έν κατεφρόνησε τους ύπνους τόσων νυκτών, οικ να 2Joi > -, ,.-ν, λ“ ’ σταται εκ μακράς μελαινης και μάλλον πλατείας ται-κα Σού » » » .

χεΐρας πρός χεΐρας μετά Συντηρητικών

νά δακούσης έξ εύγνωμοσύνης πρό τού Εύεργέτου Σου, 
έλάκτισας το φιλανθρωπικόν έργον τόσων κόπων, περιε- 
φρόνησας τον ΚΐΐιρΛΤίχδν (Land Act), και εστρε—

ψας λυσσώσα την πτέρναν έναντίον τού Ευεργέτου. Καί 
ό μέγας ούτος, αισθηματικός καί σοβαρός χαρακτήρ, δν 
έπότισας άντί τού μάννα χολήν, ήναγκάσΟη νά διέρχη- 
ται τά; πεδιάδα; Σου, ή νά παρευρίσκηται είς τάς έορ
τάς σου, φρουρούμενος υπό κλητήρων, ώς ό αίμοχαρέ-
στεοος’των τυράννων

★
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Ό εύγενής Πρωθυπουργός έν μέσω τής γενικής πρός 
αύτόν προσηλώσεως λαμβάνει τήν θέσιν του έν τώ μέσω 
τού ύπουργικού έδωλίου. Οί παρευρισκόμενοι υπουργοί 
καί ύφυπουργοί στρέφουσι πρός αύτόν μεθ’ υίϊκής μερί
μνης καί φιλοστοργίας, έν ώ άφ’ έτέρου τό γλυκύ βλέμ- 

άρρήτου ενδιαφέροντος περιπλανάται άπό 
τον άλλον, εκ τών συμπαθών συναδέλφων 

του. Κατέχει έν τώ μέσω τού ομίλου τούτων, κατά τό 
πλεΐστον μέρος νεανικού, στάσιν πλήρη αθώας περισκέ
ψεων, καί άγιας αυταπαρνήσεως. Έννοεΐ ότι δύει ό λαμ
πρός άστηρ τού βίου του καί ή ιδέα αύτη εγχαράσσει 
επί τής μορφής του τόν τύπον ήρέμου μελαγχολίας. 
Αλλ’ ή μελαγχολία αύτη φαίνεται ύποκύπτουσα ήδη 

πρό τού Σταδίου τής θλίψεως, είς ήν τόν ρίπτει ή ιδέα 
τής δύσεως καί τού πολιτικού άστέρος του. Τω όντι, τό 
αψίκορον πνεύμα τού λαού δέν θερμαίνεται ήδη ύπό τού 
μεγάλου ενθουσιασμού, δν άλλοτε έγέννα τό όνομα Γλάδ- 
στων ! Αί συκοφαντίαι τών αντιπάλων του ύπερίσχυσαν 
κατ’ αύτού, καί ή αγνωμοσύνη τής Ιρλανδίας συνετέ- 
λεσε τό έργον τής κατ’ αύτού έπιθέσεως ! Καί είναι βέ
βαιον πανταχού ότι εί; τό πνεύμα του άπό ήμερών άνα- 
κυκλούται ή ιδέα τή; παραιτήσεως. Μολαταύτα είς τούς 
τρόπους του παρατηρεΐται πρός πείσμα όλων τών κατ’ 
αύτού συνομωσάντων στοιχείων παιδική τις γαλήνη καί 
νεανική ρέμβη. Εχει τόν ένα βραχίονα του εσταυρωμέ
νου κατά μήκος τής όσφύος του, καί ύπέρ αύτόν ·παραλ
λήλως πλήν κατά τήν άντίθετον διεύθυνσιν συμπτύσσε
ται ό έτερος βραχίων. Λύτη είναι ή αγαπητή του στά
σις, ήν είδον νά τηρή έπί πολλάς ώρας. Καθήμενος δέν 
περιθλα τό σώμά του, άλλά προεκτείνει τούς πόδας -ου 
μέχρι τής απέναντι του τραπέζης τών Γραμματέων, στη
ρίζει τήν άκραν των έπί τής βάσεώς της, καί κλίνει τήν 
κεφαλήν πρός τά όπισθεν ούτως ώστε, το σώμά του άπο
τελεΐ άπό κεφαλής μέχρι ποδών γοαμμήν όριζοντίαν, καί 
τοι μένει έπί τού έδωλίου. Φέρει ένδυμα μέλαν ά.πλούστα- 
τον, το περιλαίμιου του φέρει τόν άρχαϊκόν τύπον, προσ- 
κεκολλημμένον καθέτως έπί τού χιτώνός του, καί προεκ
τεινόμενου κατά τάς άνω άκρας, είς τρόπον ώστε νά πε— 
ριβάλλη έν μέρει τήν σιαγόνα του. Ό χιτών του είναι 
λευκότατος, άλλά κατά τό μέρος τού στήθους του σχη
ματίζονται πλήθος πτυχών άποτελουσών έκτακτον ανω
μαλίαν, ώς έάν ή πλύντρια έφήρμοσε τήν οικονομίαν 
έπί τής χρήσεως τού αμύλου της.'Ο λαιμοδέτης του συνί-

νίας, περιεσφιγμένης αφελέστατα έπί τού χιτώνός του. 
Τέλος έχει τούς δακτύλους γυμνούς παντός κοσμήμα
τος, καί άνήκει μεταξύ τών ολίγων έκείνων οΐτινες έ- 
χουσιν άφαιρέσει τον πίλον.
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Τίδη ο αριστοκρατικός πρεσβύτης, ό Λόρδος Shafted- 
bury, έγείρεται ΐ\α προτείνγ) τήν πρόποσιν τού Βα- 
σιλέως τών Ελλήνων. Είναι ενθουσιώδες θέαμα νά βλέπη 
τι; τον μέγαν τούτον εύγενή, ούτινος τά έτη έβάουνον τά 
βλέφαρα, πλήν δέν άφήρεσαν τήν επιβλητικήν αξιοπρέ
πειαν, ίστάμενον θρησκευτικός, όπως μετά μεγίστου σε
βασμού, καί τιμητικότατων εκφράσεων, ευχηθή την ύ
γιείαν ένός ποίγκιπος, δν καθιστά ένδοξον τό έθνος τού 
οποίου άνάσσει. Ό φιλόφρων λόγος τού γηραιού κόμητος 
λήγει, ή ύπέρ τού Βασιλέως τής Ελλάδος πρόποσις έκ- 
τελεΐται, καί μετ’ ολίγον ό παρά τή Αυλή τού άγιου 
’Ιακώβου αντιπρόσωπός του εγείρεται ΐνα άπαντήση είς 
τήν πρόποσιν έν μέσω ισχυρών καί παρατεταμένων χειρο
κροτημάτων. Ή γλώσσα τού κ. Γενναδίου είναι ανάλογος 
τού κομψού εξωτερικού του, κκί αί ίδέαι του άντάξιαι 
τής ύψηλής θέσεως ήν κατέχει παρά τή επισημότερα τών 
Αυλών. Γλυκύτης, ευστροφία, έλευθερία, περιπάθεια, έ
κλογή λέξεων, είναι τά στοιχεία τής άγορεύσεώς του. 
Αί περίοδοί του άποτελούσιν είδος διαυγούς χειμάρρου, 
αί φράσεις του διαδέχονται άλλήλας μετά ρυθμού μου
σικού καί αί ίδέαι του είναι άστραπιαΐαι, συμπληρούσαι 
μετά καταπληκτικής ταχύτητος καί δεξιότητος άλλή
λας. Δέν δ ύναταί τις νά έννοήση, ό’τι όμιλεΐ ξένην γλώσ
σαν, τόσον άβίαστοι είναι αί εκφράσεις του, καί τό σύ
νολον τού λεκτικού του είναι τόσον έντελές καί έκλεκτόν, 
ώστε καί αύτοί οί Άγγλοι θαυμαζουσι το έμπεριεχόμενον 
έν αυτψ θέλγητρον. ’Εν τή έπαγωγω ροή τής άγορεύσεώς 
του, κατεχόμεθα άπαντες ύπό αδιάσειστου μαγείας, ένώ 
ή γλυκύτης ήτις έν αύτή επεπύλαζε, έβαυκάλιζε τά ώτα 
τών ακροατών ώς τερπνόν άσμα, ού τό τέρμα ούδείς ήδύ
νατο νά έπιθυμήση. Έν τή περιστάσει έκείνη κυρίως 
ή ρητορική του δεινότης ύπήρξε μεγάλη. Διά λαμπρότα
των εκφράσεων, άπήντησεν είς τό τυπικόν μέρος τής 
προπόσεω; τό άφορών τόν βατιλέα του. Είτα ή άγόρευ- 
σίς του έλαβε γενικώτερον χαρακτήρα, καί δι’άπαραμίλ- 
λων εκφράσεων, διετύπωσε τά αισθήματα τής Ελλάδος 
ιδία πρός τήν Αγγλίαν, ύπέρ ής ό λόγος του ύπήρξεν ά
ληθής διθύραμβος πληρώσας συγκινήσεω; καί τάς ψυχρο
τέρας διπλωματικά; καρδίας, έπέοανε δέ τό μέρος τούτο 
διά πνευμα-τωδεστάτης παρεισαγωγής τού αγγλικού ει
δώλου, τής βασιλίσσης Βικτωρίας, τού ονόματος τής ο
ποίας έποίησε μνείαν ύπό κολακευτικωτάτας έκφράσεις.
Άλλά τήν σφραγίδα τής έντελεία; ενετύπωσεν έπί τού 
λόγου του, ό επιδέξιος τρόπος, καί ή άξιέπαινος ευγέ
νεια καί άμεροληψία, μεθ’ ών ήθέλησε νά λαμπρύνη τό 
έθνος του, διά τής ίσης τιμής καί αξίας, ήν άπέδωκεν 
είς άπαντα τά πρωτεύοντα πολιτικά πρόσωπά του. Δέν 
έπιθυμώ νά εξετάσω καί ν’ άκριβολογήσω κατά πόσον 
όσα ύπέρ αύτών είπεν ήσαν άληθή, καί κατά πόσον συ- 
νήδον πρός τάς άτομικάς του πεποιθήσει,ς άλλ’ό,τι είπεν 
ένώπιον ένός ξένου καί ισχυρού έθνους, ήτο καθήκον έπι
βαλλόμενον ύπό τής θέσεώς του, καί ύπό τής πολιτικής 
διανοίας του,, ήτις τψ ένέπνευσεν ότι καταλληλότερον 
μέσον τής ύπερασπίσεως ένός έθνους είναι ή. ύπεράσπισις 
τών πολιτικών, είς ούς τούτο παραδίδει τά; ήνίας τής 
διοικήσεώς του. Καί είναι άληθές ότι οί πολιτικοί τής 
Ελλάδος είχον καταπέσει τόσον πολύ πρό τών παρατη
ρητικών βλεμμάτων τής Εύρώπης, ώστε ό αντιπρόσωπός 
της έπραξε κάλλιστα ζητών ν’ άνορθώση τήν ύπόληψίν 
των, παραβλέπων πρός τούτο καί τήν ειλικρίνειαν του

πρός τάς προσωπικά; του ιδέας. «Μυλόρδοι καί κύριοι, 
«είπεν ό άντιπρόσωπος τής Ελλάδος. II Ελλάς κατά 
«τά τελευταία ταύτα ολίγα έτη, διήλθεν διά πολλών αύ- 
«στηρών δοκιμασιών. ΙΙλήν ή ιδιαιτέρα ήρεμος ευστάθεια 
«καί άδιάσειστος πίστις τού βασιλέως ώ; πρός τά; τύ- 
«χας τής Ελλάδος εύρεν άμεσον ύποστήριξιν έν τή άφο- 
«σιώσει τού λαού του, έν τώ ζήλψ καί τή δεξιύτητι τών 
«πολιτικών, οΐτινες άπό καιρού είς καιρόν διεύθυνον τά 
«τής Ελλάδος, έν τή νοήμονι καί ύπομονητική έργασίορ 
«τού κ. Κουμυυνδούρου, ούτινος αί πρός τό έθνος έκδου- 
«λεύσεις ήρξαντο πρό τής παοούσης γενεάς, έν τοΐς σπα- 
ανίοις προτερήμασι καί τή άκαταπονήτψ ένεργεία τού κ. 
«Τρικούπη, έν τή ίκανότητι καί τή πείρα τού κ. Δελη- 
«λιγιάννη» , . . Εννοείται ότι δεν δυνάυ.εθα νά δώσωμεν 
απόλυτον πίστιν είς τόν γενικόν τούτον πανηγυρικόν τού 
κ. Γενναδίου, ήμεΐς οΐτινες γνωρίζομεν καλώς τήν άθλίαν 
πολιτικήν ήτις διέπει τήν Ελλάδα, άλλά δέν δυνάμεθα 
καί νά μή θαυμάσωμεν τήν έπιτηδειότητά του, καί τό 
πνεύμά του, οπερ τω ύπηγόρευσε νά εϋπη ο,τι άνω έξεθέ- 
σαμεν είς τά ώτα τής Εύρώπης, διά νά καταστήση αύ
τήν εύμενεστέραν πρός τούς πολιτικούς τού έθνους μας, 
άφ’ών έξαρτάται καί ή αξιοπρέπεια του. Άλλ’ή λαμπρο- 
τέρα άρετή,ήτις καθιστή θαυμάσιους τούς λόγους τούτους 
τού Έλληνος άρρητου, είναι ή άμεροληψία 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 τό άκροατή
ριον διερράγη είς χειροκροτήματα, άτινα δέν άφώρουν τό
σον τήν αλήθειαν τών λόγων τού κ. Γενναδίου, οσον τήν 
λαμπράν, άξιοπρεπή, καί άμερόληπτον διαγωγήν του. 
"Ενεκα τούτου έπίσης ό κ. Σκίννερ έκλινε τήν στιγμήν 
έκείνην πρός τό ούς μου ψιθυρίζων μετά θαυμασμού :

— Tres bien ! Il cst un vrai diplomate !
Τοιαύτη είναι ή σπουδαία καί ειλικρινής κοίσις τού

άνταποκριτοΰ τών «Ημερησίων Νέων» ύπέρ τού αντιπρο
σώπου τής Ελλάδος. Καί τήν κρίσιν ταύτην τήν δίδω 
είς δημοσιότητα ώς τήν ζωηροτέραν καί λαμπροτέραν 
ύπέρ αύτού επευφημίαν.

λάδος. Ο αισθηματικός καί μεγαλόνους λόρδος προτείνων 
τήν πρόποσιν ταύτην, έν ή περιεκλείετο όλος δ σκοπός 
τής τελετής έκείνης, ήρξατο διά τών ώραιοτχτων καί 
εύελπιστικωτάτων τούτων λέξεων ; «Μιλόρδοι καί κύριοι, 
«έν τή προπόσεί ταύτη πίνοντες, πρόκειται νά πίωμεν 
«μάλλον ύπέρ τής έλπίδος τού μέλλοντος, παρά ύπέρ τού 
«παρόντος ή τού παρελθόντος’ καί ένεκα τούτου έν ταΐς 
«όλίγαις λέξεσιν άς θά σάς άπευθύνω κατά τήν νύκτα 
«ταύτην είναι περιττόν νά θίξω τά παρελθόντα. Καί 
«τούτο μ' ευαρεστεί κατά τοσούταν μάλλον καθ’ όσον θά 
«ήτο δύσκολον τό νά Οίξη .τις το παρελθόν, χωρίς ν’ ά- 
«ναμιχθή έν τοΐς πολιτικοί;, καί έπί τέλους, κύριοι, τό 
«έλληνικόν ζήτημα κατ ούδένα λόγον πρέπει νά συγ- 
«χέεται μετά τής πολιτικής.» Τπό τοιούτους υψηλούς 
οιωνούς άρξάμενος τού λόγου του, δ φιλέλλην άριστοκρά- 
Ί’ϊΐς, έξηκολούθει ν’άνατυλίσση Θαυμασία; ιδέας καί ν’ ά- 
ναπτύσση ζωηρότατα αισθήματα.Αί γ'"·'^εις του, ή κρί- 
σις, ή πείρα καί ή καρδία του συνηνούντο τήν στιγμήν ε
κείνην όπως άποτελέσωσι διά τού ειλικρινούς έκείνου καί 
σπουδαιοτάτου λόγου Οαυμάσιον Μωσαϊκόν ποικίλων χα-
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ρίτων. Άλλοτε τό αίσθημά του προύκάλει τά χειροκρο
τήματα, άλλοτε αί εκφράσεις του προύκάλουν τόν θαυ
μασμόν, καί ενίοτε τό πνεύμα του έλάμβανε τόσω θυμη- 
δή καί ίλαοάν πτήσιν, ώστε ολόκληρον τό άκροατήριον 
δέν ήδύνατο νά κρατήση τούς γέλωτας διά τάς προσφυε- 
στάτας παραβολάς του, καί τά επιτυχέστατα σκώμμα
τά του. 'II άγόρευσις τοΰ λόρδου Rosebery δέν ήτο ζωηρά 
καί μονότονος, άλλά πλήρης ευάρεστου ποικιλίας, συνι- 
σταμένης είς τόν άβίαστον συνδυασμόν διαφόοων αντικει
μένων έφ’ών έλικνίζετο μαλΟακώς τό πνεύμα τού ακροα
τηρίου. Ενίοτε ό αγορητής λαμβάνει αποφθεγματικόν 
ύφος, καί όιά τού απέριττου ύφους,όπερ διαχειρίζεται τό
σω Οαυμασίως ό Ούγκώ, εκφράζει δι’ όλιγίστων λέξεων 
τάς μεγαλειτέρας ιδέας. «Τό αποτέλεσμα τής ύπερμέτρου 
χαράς, λέγει είς έν μέρος, δέν είναι ό λόγος, άλλ’ ή σι
γή.» ’Αλλαχού τό πολιτικόν του φρόνημα έκρήγνυται, καί 
ιδού άφίνεται είς θερμόν ενθουσιασμόν ύπέρ τών φιλελευ
θέρων, καί προφέρει μετ’εύγνωμοσύνης τά ονόματα τού 
Γκόσσεν, τού Γράμβιλ καί τού Καρόλου Δίλκε, έν ώ πρό 
τού τελευταίου τούτου ονόματος,όπερ ύπήρξε τό σύνθημα 
τής ύπέρ τής Ελλάδος ένεργείας, τό άκροατήριον άνα- 
πεμπει ζωηράς επευφημίας. Είτα άπαγγέλλει τό περίφη- 
μον λατινικόν άπόφθεγμα, όπερ εκφράζει τήν ήθικήν νί
κην τής 'Ελλάδος κατά τής νικησάσης Ρώμης, καί τέ
λος αναλαμβάνει ποιητικώτατον ύφος, κ’ έν μέσφ Ραγ* 
δαίων καί παρατεταμένων χειροκροτημάτων, καταλήγει 
έκφράζων τήν πεποίθησίν του ότι ή μόνη φιλοδοξία τής 
'Ελλάδος θά σύγκειται είς τό νά όδηγή τό άρμα τού πο
λιτισμού καί τών φώτων, καί είς τό νά διαλάμπη άπωθεν 
ώς στήλη πυρός έν τώ ζόφω τής ’Ανατολής.

Είτα λαμβάνει τόν λόγον ό κόμης Dalhousic, νεαρός 
άριστοκράτης τής Σκωτίας, όπως φέρη ποόποσιν ύπέρ 
τής έλληνικής ’Επιτροπής. Ώς μοί παρατηρεί λίαν προσ- 
φυώς ό κ. Σκίννερ, ή άγόρευσις τού δευτέρου τούτου λόρ
δου δέν φέρει τον ποικίλον καί επαγωγόν χαρακτήρα τής 
τού προλαλήσαντος, άλλ’ υπερέχει ταύτης άφ’ ετέρου 
κατά τήν δύναμιν τού λεκτικού καί τήν σφοδρότητα τής 
έκφράσεως, αί ιδιότητες δέ αύται συνέχονται στενώς 
μετά τού ναυτικού βίου, ον κατά τάς πληροφορίας 
τού πολυμαθούς γείτονός μου, διήγαγεν ό ζωηρός έκεϊνος 
Σκώτος. Μετ’αύτόν ήγέρθη όπως άπαντήση ό κ. ’Αρ
θούρος Άρνολδ, μέλος τού Κοινοβουλίου καί πρόεδρος τής 
’Επιτροπής. Καί μετά τήν βραχεϊαν πλήν εύγλωττον αύ
τού άπάντησιν, έτερον μέλος τού Κοινοβουλίου ό κ. Shaw- 
Lefevre, προέτεινε διά. θαυμάσιου καί ίστορικωτάτου προ
λόγου, ύπέρ τών έν φιλολογία καί τύπω φίλων τής 'Ελ
λάδος, είς τήν πρότασιν δέ ταύτην άπήντησαν καταλλη
λότατα οί κ. x.Sala καί Clayden.

* *
*

Ή μεγαλοπρεπής μουσική τής αιθούσης, άνέτεινεν ήδη 
τόν ελληνικόν ύμνον πρός τόν Λόρδον Βύρωνα, καί μετά 
τήν έκτέλεσιν τούτου, ό σίρ Γεώργιος Campbelle μέλος 
τού Κοινοβουλίου ήγέρθη καί έφερε πρότασιν ύπέρ τών 
παρακαθημένων έν τώ συμποσίω (The Guests of the Greek 
commitee.) Είς τήν πρότασιν ταύτην άπήντησαν ό εύ- 
γενής κόμης Shaftesbury, ό σοφός καθηγητής κ. Σμίθ, 
καί ό ήμέτερος κ. Βαλιέρης. Δέν δυνάμεθα νά μή ένδια- 
τρίψωμεν έπ’ ολίγον περί τόν τελευταΐον τούτον, οστις 
μετά τού κ, Γενναδίου, ύπήρξεν ό μόνος Έλλην οστις 
εκ ρίθη διά τής άγορεύσεώς του έν τώ συμποσίφ έκείνφ.

Ό κ· Βαλιέρης δέν κατέχει μόνον έν τώ χαρακτήρί του 
τήν πρακτικότητα τού διακεκριμένου έμπορου, άλλ’ επι
δεικνύει έκάστοτε ολας τάς λαμπράς ιδιότητας τού ανε
πτυγμένου πνεύματος, καί τάς ευρείας καί ύψηλάς ιδέας 
τού έπιστήμονος. Καί άλλοτε έλαβον αφορμήν νά σπου
δάσω καί εκτιμήσω τά πνευματικά πλεονεκτήματα τού 
άξιοτίμου τούτου άνδρός, άλλά κυρίως είδον νά διαλάμ- 
πωσι ταύτα κατά τήν έσπέραν έκείνην τού μεγαλοπρε
πούς συμποσίου, κοθ’ ήν ό κ. Βαλιέρης διά τής άζιοπρε- 
πούς ποιήσεώς του, διά τού εμβριθούς άμα καί γλυκέος 
τόνου τής φωνής του, διά τής εύκρινείας τών ιδεών του, 
διά τής βαθύτητος τής κρίσεώς του, καί διά τής γαλή
νης τού χαρακτήοός του, άπέδειξεν ότι τό έμπόριον δέν 
άποκλείει τάς ιδέας καί ότι ή Ελλάς καί έν αύτή τή ύ- 
λικωτάτη κοινωνία τού Λονδίνου έχει τέκνα διά τήν άνά- 
πτυξιν τών όποιων δύναται νά καυχάται.

★ ★
*

Έπί τέλους ό κ. Chesson ποοέτεινεν ύπέρ τής ύγιείας 
τού Προέδρου Λόρδου Rosebery, οστις άπήντησεν ευχα
ριστών έν βραχεί, καί μετά ταύτα ή όμήγυρις ήρχισε νά 
άποσύρηται τής αιθούσης. Πρός τό βάθος τού άντιθαλά- 
μου είχε παραταχθή μεγάλη τράπεζα, πεπληρωμένη κυπ- 
πέλων, παρ’ αύτήν δέ είχε συναχθή ή πληθύς τών θερα
πόντων,πρός χορηγίαν τού 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 πρός 
πλείονα άπόλαυσιν τού ερατεινού άφεψήματος, οτε 
συγκρουόμεθα πρός τόν Λόρδον Πρόεδρον, προσεγγίζοντα 
έπίσης τήν τράπεζαν δΓ άγραν καφέ. Ό φίλος μου τον 
έπλησίασε οίκειότατα, καί μετά τού δημοκρατικού έκεί
νου ύφους, όπερ είναι ίδιάζον είς πάντα έλληνα, τω προ- 
σέφερε τό κύππελόν του.

— My lord ! τώ λέγει άδελφικώς, σάς παρακαλώ λά
βετε τό έδικόν μου.

Είναι αληθές οτι έξεπλάγην διά τό τοιούτον θάρρος 
τού συντρόφου μου, άλλ’ή έκπληξίς μου κατέστη θαμβός, 
όταν είδον τόν μέγαν άριστοκράτην δεχόμενον μετ’άκρας 
εύαρεσκείας τήν περίεργον προσφοράν τού αγνώστου έκεί
νου είς αύτόν προσώπου.

Όπόσον ισχυρά είναι ή έπήρεια τού Φιλελληνισμού

Κατήλ.θον είς τό ισόγειον, μετά τού αύτού φίλου μου, 
καί άφού έλάβομεν έκεϊθεν τούς έπενδύτας καί τούς πί
λους μας, έξήλθομεν τού μεγάρου, καί έπανεύρομεν τόν 
άναμένοντα μεταξύ πλείστων άλλων δίφρον μας. Μετά 
τινα δέ χρόνον έρρίφθημεν είς τό μέσον γής συνοικίας 
μας, είς τήν γαληνιαίαν καίάξιοπρεπή έκτασιν τού περι
καλλούς Bayswater.

Τοιούτον υπήρξε το έπίσημον έκεΐνο συμπόσιον, όπερ 
θά ήδυνάμην ν’ άποκαλέσω έντελές, έάν δέν παρετήρουν 
έν αύτψ σπουδαίαν τινα έλλειψιν. 'Ο σεβαστός Γενικός 
πρόξενος τής 'Ελλάδος, Sv έκ τών άξιοπρεπεστέρων καί 
πατριωτικωτέρων μελών τής ένταύθα Ελληνικής κοινωνίας, 
ό αξιότιμος κ. Σπάρταλης άπήν έκ τού συμποσίου. Ύφ’ 

ων παρετηρήθη μετά θλίψεως ή απουσία τού καλλίστου

αύτού άνδρός, ούτινος τό έν ’Αγγλία στάδιον συνέχεται 
μετά τών ένθερμοτέρων ύπηρεσιών πρός τήν Ελλάδα, καί 
μετά τού ζωηροτέρου πρός τό έθνος μας αισθήματος. Δέν 
επιθυμώ ένταύθα νά θίξω καί άνατυλίξω σκανδαλώδη 
τινά ζητήματα προελθόντα βεβαίω; έκ παρεξηγήσεως, 
καί άτινα έτάραξαν πρό τίνος καιρού όλους τους ένταύθα 
ελληνικούς κύκλους. Δέν θέλω νά μειώσω ουδόλως την 
λαμπράν έντύπωσιν ήν πρέπει νά παράσχη ή ειλικρινής α- 
πεικόνισις ήν είς τάς άνωτέρω σελίδας διέγραψα ύπό τού 
ένταύθα άντιπροσώπου τής Ελλάδος. Γνωρίζω ότι ο κ, 
Γεννάδιος, είναι άνήο πλήρης μεγάλων ηθικών κεφα
λαίων, καί εύγενεστάτων άρετών. Τόν κ. Γεννάδιον, εί
μαι βέβαιος οτι ή μεγάλη σύνεσίς του, κωλύει άπό τής 
άναμίξεως είς εύτελή κινήματα, καί έχω πεποίθησίν ότι 
τά εύγενή αισθήματα τού έξαιρέτου τούτου προσώπου, 
άποτρέπουσιν άπό πάσης άλογου μνησικακίας ή άγε- 
νούς έκδικήσεως. ’Αλλά δέν δύναμαι νά εί'πω τά αυτά 
διά τήν έλλκνικήν κκβέρνησιν. Δέν δύναμαι παρά νά 
ψέςω τήν κυβέρνησιν ταύτην, ήτις χωρίς έκφραση 
άκριβώς τάς αιτίας, χωρίς νά καταμετρήση έντελώς τά 
άποτελέσματα , ποοέβη είς κίνημα , όπερ διήγειρε 
κατ’ αύτής μέγα μέρος τής ένταύθα έλληνικής πα
ροικίας, καί χωρίς νά έξετάση μετά ποιου ζήλου και 
μετά ποιας προθυμίας έξεπλήρου ό κ. Σπάρταλης τό μέγα 
καί βαρύ καθήκον τού γενικού προξένου, έπέφερε τή^ παύ- 
σίν του άπό τής θέσεως ταύτης. Ή είδησις αυτή, ήν 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 δ κ. 
Σπάρταλης δέν έταράχθη κατ’ έλάχιστον έκ τού τελευ
ταίου τούτου γεγονότος οπερ τόν άπήλλαξεν δμολογου- 
μένως μεγίστου άχθους,οί πλεΐστοι όμως τών ένταύθα Έλ
λήνων είναι πλήρεις άγανακτήσεως καί θλίψεως διά τήν 
άποχώρησιν τού μεγαλειτέρου προστάτου των καί τού 
αίσθηματικωτέρου πατριώτου των άπό τής προξενικής θέ
σεως, ήτις ύπέστη ήδη δυσαναπλήρωτον κενόν.

Κατά συνέπειαν όλων τούτων δέν δύναμαι ή νά κατα» 
οικάσω τήν πρός τόν κ. Σπάρταλην άδικον ταύτην δια
γωγήν τής Έλληνικής Κυβερνήσεως, καί μόνης τής Κυ
βερ νήσεως ταύτης, καθόσον είμαι βέβαιος περί τής εύγε- 
νούς αυταπαρνήσεως τού ένταύθα άντιπροσώπου της. Α
ποκαλώ δέ τήν τοιαύτην διαγωγήν άδικον, καθόσον δέν 
ύπάρχει ούδεμία σταθερά βάσις έφ’ής αύτη νά στηρίζε
ται. Δύναμαι δέ νά διαβεβαιώσω θετικώτατα ότι είς τά 
εσχάτως διατρέξαντα ένταύθα σκανδαλώδη γεγονότα 
άτινα έγέννησε μία άπλή παρεξήγησις, ό κ. Σπάρταλης 
προσωπικώς δέν έλαβεν ούδέ τό έλάχιστον μέρος, άλλ’ 
απεναντίας κατέστη άντικείμενον θαυμασμού ένεκα τής 
λαμπράς άπαθούς διαγωγής του. Ή δέ πρός τόν κάλλι- 
στον αυτόν άνδρα γενομένη προσβολή είναι ή άληθής
αιτία τής μή παρευρέσεώς του έν τω συμποσίω, είς τού
nwninti __ 1.. 2..'...-........ η*---- ,χ λ/

ανωτέρω δέν έπρεπε νά χρησιμεύσωσιν ώς τέρμα τόσψ 
γενικής περιγραφής, άλλ’έθεώρησα έπιβαλλόμενον ύπό τών 
περιστάσεων, ύπό τής ηθικής, καί ύπό τού δικαίου, τό νά 
ύποστηρίξω τήν ύπόληψιν άνδρός, δνούτε γνωρί
ζω προσπικώς, άλλά τού όποιου τά προτερήματα 
άνομολονεϊ τό Λονδΐνον.

TlMESON.

ΑΡΤΟΝ ΣΠΗΤ.1ΚΟΝ
Τό παρά τόν Σταθμόν τού Σιδηροδρόμου έν τή Π ύ ώ

Έρμου

ΛΤΜ0ΚΙΝΙ1Τ0Ν ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΓΤίΙΝ ΚΑΙ ΖΗΛΙΊΚίΙ'Ι
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ και Σας

κατασκευάζει διά μηχανής είς τήν αύτήν τής άγοράς τι
μής ψωμί λαχταριστόν, άπό καθαρόν σιμιγδάλι, χωρίς 
φαρίνα, σωστή οκά καί όταν είναι καί δύο ημερών, γ.λυ- 
κύτατον καί μετά δύο ημέρας, χωρίς νά χάνη τήν ού
σίαν του.

ΗΡΟΪ τούτοις κατασκευάζει πρώτης ποιότητος ζυ
μαρικά, ^Ιακοερόν^η, Φεδέ κτλ.

Kajxvst άποστολάς και διά τάς έπαρχίας
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ δύο, έν είς τήν Παλαιάν Αγο

ράν είς τό Λαχανοπωλεΐον ΙΙσ.7:πχνεζολάο\> (Καμπού
ρη) καί άλλο έν τ·7ί Όδώ Έρμου άπέναντι τού Καταστή
ματος Μαϊφάρτ.

ΚΑΙ κάρρα μέ τόν κώδωνά των διά τάς συνοικίας.
[ΣΤ’—]4

ΟΙΝΟΙ ΑΑΕΛΦίΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
’Οδός ΖΒταδέου κεντρική αποθιικιι ’Οδός Χταδόου 

(Απέναντι τού Ταχυδρομείου)

ΟΙΝΟΙ ΛΕΥΚΟΙ, αρωματικοί, λεπτοί, ή ποίησις τών 
τραπεζών, ιδίως μέ τά φρούτα, απαρά}ΐ.ελλοε.

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

ΕΚΑΣΤΗ ΦΙΑΛΗ ρ.έλα.νος τιμάται μόνον ΟΟ λεπτ, 
ΕΚΑΣΤΗ ΦΙΑΛΗ λευκού τιμάται μόνον 1 δρχχ.
ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ άπ’εύθείας άπό τήν Κεντρικήν Αποθήκην 

διότι ή δημοτικότης τών οί'νων αύτών προκαλεΐ 
τάς παραποιήσεις.

ΟΙΝΟΙ ΑΑΕΑΦΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κεντρική ’Αποθήκη
’Οδός Χταδέου, άπέναντι τού Ταχυδρομ,εέου.

 [Ε,—1 ]

ΠΑΛΛΗ και KOTSIAΛ ~ ----ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ *»ην α ι _οδός Ερζ

’Άπαντα τά εί'δη γραφικής ύλης είς τιμάς μέτριας 

Έκτυπούνταε έπεσκεπτήρςα στεγμ,ςας'ως

διά τελειοτάτης μηχχνής ώς καί χαλκογραφημένα,

Ταράσσοντας παντός είδους σφραγίδες, ώς καί έπι 
κεφαλίδες έπιστολών έκτυπούμεναι είς διάφορα χρώαατα

ΜΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ τών κατάστιχων άρίστης κα-α 
σκευής τού σπουδαίου καταστήματος Edler I 
του Αννοδερου.

ΜΟΝΗ ΑΜΟΘΗΚΙΙ δ,ά χονδριΧί: πωΧ^ει. το5 ·ΑλΤι 
θοΰς σιγαροχοίρτου JOB τοϋ οίκου Jean Bardov τί, 
Γαλλί’«· [30—24J

OL

»
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Μ II ΧΑΝΕΣΑΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΙΣ ΤΟ

ΚΟΪΡΕΙΟΝ ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 

(Κάτωθεν τής μεγάλης οέχέας Μελά)

ΓΙΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ αγγέλλεται ά πώλησις άρωμάτων 
εις ώρισμένας και συγκαταβατικάς τψάς.

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

Quinine—Elixirs des dents

Τά πάντα εκ τών διάσημων γα/Λικών Οίκων

PINAUD, VIOLET, etc.
Έκάστη φιά?/η τών άνωτέρω ειδών ' 

Μόνον δρ. ν. Λί
*

¥ *

XA.HiiIVE3£ : Thridace, Veloutine, Miranda=T5p. 
νέας —Eaux allemandes=ft.v. —Laits d’lris
δ. v. 4,30.—Poudre de Veloutine—5. v. -4.— 
Cr0me deLys=B.v. 3£,£>O.—Laits anteph61i<jues= 
δ.ν. T.—Crimes Pompadour=?5.,v. 6.—Elixirs et 
Poudres διά τούς όδόντας τών John Evans, Pierre et 
ΒοΙοΙ=δ. v,

*
* *

Ειδική Αγίοθιικιι εν τω Αϊτω Κουρεία

=ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΑΤΚ|ΝΣΩΝ=

ΕΝ ΤΩ ΑΥΤΩ ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΟ πωλοΰνται έπίσης 
AVX DE Cologne ά. μεγέθους δρ. V<1O, δευτέρου 
μεγέθου.ς ορ. ν. £5 καί τρίτου μεγέθους δρ. ν. Si.

Εις ΤΟ Αϊτό ΜυρογιωλειοΝ πωλοΰνται εκτάκτου χομ- 
ψότητος : λαιμοδέτας, μπαστούνια, ψήκτρας, 

τσατσάραι, σεγαροΟήκαε έκ ταρταρούγας, ψαλίδια, 
ξυραφιό, καί αλλα καί άλλα. (I θ__7)

Ήνοιξεν !!! ’Ήνοιξεν
«ρ<> «έν-55 ήμερών γελόεν καί έρυθρόχρουν ώ5

Μπριζόλα αιμοσταγής τό

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

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

Δ

Εχουν ολα ελκυστικήν δύναμιν ώς κόραι σφριγώσαι !
Κάμνουν θαύματα, διότι σέ χορταίνουν ευθυς, ενώ άμα 

καθίσης νομίζεις ότι δέν θά γλυτώσης μέ πέντε μερίδαις 
τουλάχιστον !

Έχουν τό ιδιαίτερον προσόν νά σοΰ πληρώνουν με το 
αίματόχρουν νόμισμα της ύγείας τό ώχρόν τοΰ Γεωργίου.

Διά τοΰτο
γίνεται έφοδος άπό της 1 1ης π. μ. καί της <»ης μ. .μ 
ύπό τόσων πολιορκητών στομάχων.

ΙΑ ΤΟΥΤΟ άν γελασθτίς καί ύπάγης κατά την 1 
μεσημέρι ή την Η τό βράδυ δέν θά εύοης ούτε πατάταν.

Ή υπηρεσία

ΊΙ καϋαριότης
ώς παρθένος ιδιότροπος, μέ λευκήν έσθήτα καί λευκότερους βρα 
χίονας διατάττει τά πάντα κατά τό "διον αύτής σύστημα.

IIΙΙΜΤΟΤΪΚΙ,Ι ΗΕΤΣΕΤίΙΝ!!!
Οί πολυέλαιοι, τά διπλά παραπετάσματα, τά έπιπλα, 

η έπίστρωσις τών τραπεζών, ό χρωματισμός τών τοίχων, 
όλα, ολα, δεικνύουν πρωτότυπον πνεύμα καλαισθησίας 
(bon gout) καί πρός στιγμήν νομίζεις ότι εύρίσκεσαι είς 
έστιατόρ,ιον τοΰ Palais Royal.

Ή Κεντρικό της τοΰ 3ενοδο^ε£ου
επ: της κεφαλής τής δδοΰ Έρμου καί παρά τήν πλατείαν Συντάγ
ματος, θέλει καταστήσει αύτό κέντρον τοΰ καλλιτέρου κόσμου καί 
των α$ναλθπθε7ΠΓστ)?ηη>Μ

λους φίλων.

Κατά πάντα
είναι εύρωπαϊκώτατον, άμίμητον, καί όστις έννοεϊ νά 
τοώγγ καλά καί πληρώνη τίποτε, άς εισέρχεται είς τς 
λαμπρόν καί άρτισύστατον

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

“Η ΕΛΛΑΣ”
έπί τής όδοΰ Ερμου, παρά τ$ πλατεία Συντάγματος

[Ε,—5] και έκεΐ Αυ revoir!


