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Β. ΓΑΒΡΙΗΑΙΔΗΣ διεγουντιις

ΑΓΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ άρχόμεθα 
νέου μυθιστορήματος τοΰ ΙΙαλχ.χνΟρώηου μα; ύπό 
τήν έπιγραφήν : ■ ·

ΒΙΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ
1862

Οί κ'αιροί τή; Μεταπολιτεόσεω; είναι οί μυθιστορημα- 
τικώτεροι καιροί διά τά; ’Αθήνας.

Κατά συνέπειαν τύ
ΜΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ

μ.έ τήν ώραίαν του ύπόθεσιν, τά; ιστορικά; αναμνήσεις 
του καί τήν άνεξάντλητον ευθυμίαν τοΰ συγγραφέω; θά 
γέννηση το γενικόν ενδιαφέρον τοΰ δημοσίου.

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Ένεκα έλλείψεως χώρου, ένεκα τή; κατακτησεω; τοΰ 
σημερινού φύλλου ύπό τη; ώραία; έν Μαγκεστρία πανη- 
γύρεως, άναβάλλομεν διά τό φύλλον τή; Παρασκευή; 
την εξακολούθησαν τών κρίσεων μας, καθ’ όσον μάλιστα 
ό κ. Σωτηοόπουλο; θ’ απασχόληση τέσσαρα; περίπου σε
λίδα; τοΰ φύλλου μα;. ‘Όσψ λεπτό; δι’ εαυτόν είναι, 
τόσω παχύ; άπ’ έναντία; δι’ ήμάς.

Οί βουλευταΐ Κώστας Κουμουνδοϋρος καί Μοντεσάντο; 
επειδή πολλάκις έζέφρασαν την έπιθυμίαν των νά άντι- 

ετρηοουν τά; δυνάμεις των έντό; τη; Βουλές, οί δέ 
ειλοί συνάδελφοί των κακώς πράττοντε; τού; έμποδί

ζουν πάντοτε, καλόν θά ήτο έάν ώριζον ώρισμένον τόπον 
καί ήμέοαν τήν Πλατείαν Συντάγματος ή καμμίαν Κυ
ριακήν διά νά διασκεδάσουν καί αί κακόμοιροι Άθήναι

ολίγον έν έλλείψει τόσων θεαμάτων με τήν αθλητικήν 
πάλην τών δύο βουλευτών.

Ή έταιρία τών όμω>· θέλει νά γίνη Έ
ταιρία τών ’Έ:τισι<Ι»/ρο(1ηόμω>·. Άφοΰ χωρίς νά κάμη μέ
χρι τοΰδε τίποτε σπουδαΐον διά τήν συγκοινωνίαν τοΰ 
τόπου, περιωρίσθη νά καταστρέφη τά; κομψά; μα; άμα
ξα;, κομψοτέοα; άπό τά; άμαξα; ό'λης τής Ευρώπης, ζη
τεί τώρα νά καταστρέψη καί τόν μοναδικόν μα; σιδηρό
δρομον, άπ’ Αθηνών εί; Πειραιά. Έννοεϊ νά καταβιβάζη 
έπιβάτα; άπ’ Αθηνών διά Παλαιού Φαλήρου εί; Νέον 
Φάληρον και έντό; τών κτήσεων τή; Έταιρία;, δηλαδή 
πρό τών θυρών τοΰ Θεάτρου. Καί εννοεί πάλιν άπό τό 
Φάληρον νά τούς πηγαίνη είς Πειραιά. Νά περιβάλη δη
λαδή δ-ά σιδηροΰ δακτυλίου τήν Εταιρίαν τών σιδηρο
δρόμων, έχουσαν ήδη τό προνόμιον δι’ 75 έτη και νά 
τή; παίρνη τού; έπιβάτα; άπ’ Αθηνών εί; Φάληρον καί 
τούς άπ’ Αθηνών εί; Πειραιά. Ή έπιδρομή αΰτη τοΰ κ. 
Έαδλέ εγκαίρως έννοήθη ύπό τή; Έταιρία; τών σιδηρο
δρόμων, ϊ δέ διευθυντή; κ. Παρασκευαίδη; σύν έργάταις 
καί άξίναις άνέκοψε τό έργον τή; έπιδρομή; έν τή άρχη 
του εύρισκόμενον, έμ.ποδίσα; τήν περαιτέρω έξακολούθη- 
σιν τών έργων.

‘Ημείς εί'μεθα ύπέρ πάντα άλλον ύπέρ τών άγαθών 
έκείνων ξένων ο'ίτινε; είσαγόντες μέσα πολιτισμού εί; 
τόν τόπον μα; έννοοΰν νά πορισθώσι τήν δικαίαν ολικήν 
άμοιβήν των. Άλλ’ εϊμεθα έναντίον τή; άπορροφήσεως, 
έναντίον τών μονοπωλείων, έναντίον τών καταχτήσεων 
καί τών συγκεντρωτικών διαθέσεων. Τοιαύτα; διαθέσει; 
όμως ήρχισε νά έπιδεικνύη ή Έταιρία τών Ίπποσιδηρο- 
δρόμων, πριν ή φανή χρήσιμο; εί; τόν τόπον. Μέχρι τοΰ
δε εξακολουθεί νά είναι κωμική ή τουλάχιστον πολλά 
ολίγον χρήσιμος. Ή σκοπιμότη; αΰτη θ’ άρχίση κυρίως 
άπό τής γραμμή; τών παριλισσίων θεάτρων, έάν δυνηθη 
όμως νά τήν έκμεταλλευθή μέ ψυχήν, μέ ζωήν. Διότι 
καί αύτή; τής γραμμή; ή κίνησις θά είναι καθ’ ώρισμένας 
ώρα;, ήτοι τήν 8ην έως τής 9η; καί τήν 12ην μέχρι τής 
μιά; μ.’ μ. Άλλ’ άκριβώς φοβούμεθα ότι έκείνην τήν
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ώραν αί απαιτήσεις τοϋ δημοσίου Οά εΐναι τόσαι, αί ύε Ο 
άμαξαι καί αί θέσεις &ς θά έχη προσφέρη ή Εταιρία > 
τόσον όλίγαι, όίβτε Οά ύπηρετήται τό έν δέκατο.ν μόλις ■’ 
τών θελδντων νά «όσέλθουν -.εί; τήν πόλιν it’ ϊπποσιδη- 
ροδρόμου. jf ■

Άπεδείχθη srrt οϊ ίπποσιδηρόδρομοι είναι πανταχού 
διά μακρυνάς σχεηεκώς αποστάσεις, κυρίως διά τά προά- 
στεια καί τάς έξοχάς. Έντός τών πόλεων ή ζωή κινεί
ται διά τών λεωφορείων τοϋτο γίνεται έν Λονδίνω, Πα-
ρισίοις, Βιέννη.

Ή Εταιρία τών Ίπποσιδηροδρόμων έκαμε κακούς ύ 
πολογισμούς· ζητούσα δέ τώρα νά χρησιμοποίηση αύτη 
«ίσα έξοδα, δσα χρήματα, δσους κόπους, όσους καιρούς, 
δσην προτεραιότητα έπί τέλους έξεμεταλλεύθη ή Εται
ρία τών Σιδηροδρόμων διά νά καταστήση τό Φάλήρον 
κέντρον αθηναϊκόν, κινεί δχι μόνον τόν γέλωτα, άλλά 
καί τήν απέχθειαν τοΰ κοινού.

Οί αδελφοί Λευκαδίται, οί πιλοποιοί, ζητοΰν εμπορι
κήν προστασίαν έκ τής Βουλής διά νά ψηφίση τήν ατέ
λειαν τών ειδών δσα τοΐς χρησιμεύουν είς κατασκευήν 
τών πίλων των. Τό όποιον θά πη οτι δέν μπορούν νά συ- 
ναγωνισθοΰν μέ τά έξ Εύρώπης κατασκευαζόμενα καπέλ
λα, αναγκάζονται έπομένως νά τά πουλούν άκριβώτερα. 
Έπομένως διά νά άξιωθώμεν νά φέρωμεν ελληνικούς πί
λους, πρέπει νά πληρόνωμεν κάτι περισσότερον, καί πρέ
πει νά ζημ-ιόνεται καί τό Δημόσιον Ταμεΐον. Αύτόν τόν 
ελληνισμόν εις τά καπέλλα δεν τόν έννοούμεν διόλου. 
Έννοούμεν νά πληρόνωμεν διά νά άντιπροσωπευώμεθα ύπο 
τοϋ κ. Βυζαντίου εί; ’Αλεξάνδρειαν ή ύπό τού κ. Πόγγη 
είς Βάρναν άλλά νά πληρόνωμεν και τόν κ. Λευκαδίτην 
διά νά μάς άντιπροσωπεύη είς τάς Εκθέσεις ώς πιλο- 
ποιός ; Δί βιομηχανία·, ή ζώσι μόνα; των ή δέν ζώσιν.
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ΤΡΑΜΒλΙ.

Α'.

Ενα μάς έλειπεν έδώ είς τήν ’Αθήνα μόνο, 
άλλ’ δμως τ’ άπεκτήσαμε κ’ έκεΐνο μέ τό χρόνο.
Ε ! τί νά γένη ! πάντα ’μπρός ό άνθρωπος πηγαίνει’ 

είς τόν α'ιώνά μας αύτόν πίσω κανείς δέν μένει.
Ό κόσμος όλοκενούρ’α έσήκωσε παντιέρα
ποϋ γράφει «Πρόοδος κ’ εμπρός» άπ’ άκρου έως πέρα.

Τη σκοτινχδα εσβυσε τών φώτων τό φυτίλι ;
—ένας αγράμματος ένώ γραμματισμένοι χίλιοι' 
καί ένας μένει σήμερα μ.έ μάτία σφαλεισμένα, 
ενώ οί άλλοι τάχουνε σάν τρύπες ανοιγμένα. 
Γράμματα ολοι θέλου,ε καί πρόοδο άκόμ.α, 
και, ολο τρέφοντες το νού, αφίνομε τό στόμ.α.

ύδέ είναι άξςον λόγου άν δ κ. Λευκαδίτης κατασκευάζη 
κατ’ έτος δισχίλια ή δεκακισχίλια καπέλλα. Αύταί αί 
προστ$ισίαΛ έγίνοντο άλλοτε δταν συνέβαινον «ί ά.τοχ/έί*- 
ajiol (blociiSj έπί Ναπολέοντος' άλλά τώρα φόβους-τν 
ούτους δέν διατρέχομεν' και άν δι ατρέξωμέν, δέν θά λυ- 
πηθώμεν πολύ άν ό κ. Λευκαδίτης δένπροφθάνη νά Η»< 
κάμνη καπέλλα, διότι θά προτιμήσωμεν τό έθνικόν μ«ς 
κάλυριρια έν τοιαύτη περιπτώσει, τό χΛέφτιχο ρανύή.Ιιϊ

Ξεύρετε τί γίνεται μέ τά καλά ψάρ’α ; ’ Εγιναν τό 
μονοπώλιον τής πλουτοκρατίας! Διατί δέν τρώγετε άπό 
πολλού, συνάδελφοι άστοί, λαχταριστά μ.τΛμμ,τοιύ υα ; 
Ίδού τί γίνεται. Οί Ίχθυοπώλαι τά κρύβουν άπό τά 
δμ.μάτα τού κ. Κοσονάκού' καί τά 'δικά σας, καί έχουν 
ώρισμένα μέρη δπου τά πουλούν πρός έπτά καί οκτώ 
δραχμάς τήν όκάν είς τούς ύπηρέτας τών ομογενών.

θά δήτε κατόπιν κάνένα ομογενή έκ τών έξύπνων νά 
βάλη είς τόν Αιώνα δτι δέν γεννοϋνται μπαρμ.πούνια εις 
τάς θαλάσσας μας, δτι μετηνάστευσε τό ειδός των έξ 
Ελλάδος καί δτι έκεινα τά όποια τρώγουν αύτοί τά 
φέρουν νωπά έξ Αμερικής ‘Η δέ έπί τής ύγείας έπι
τροπή θά σχεπτεται τήν επαναφοράν τών μπαρμπουνιών.

Μολονότι μετ’ άνευφημιών ή Βουλή καί ή Κυβέρνησίς 
ύπεδέξαντο τήν περί απονομής συντάξεως τώ μεγάλφ 
μαθηματικω μας καί σπανίω Έλληνι Νικολαίδη πρότα- 
σιν τοϋ κ. Βουλπιώτου, ούχ’ ήττον δέν είδομεν τό περί 
τούτου Νομοσχέδιον προσαχθέν. Τοιαΰτα νομοσχέδια συ- 
ναπτόμενα μετά τής έθνική; τιμής καί καρδίας ούδέ α
ναβάλλονται, ούδέ σαπίζουν· προσάγονται άμ.εσως καί 
ψηφίζονται μετ’ ένθουσιασμοΰ. Μετά λύπη; δέ πληροφο- 
ρούμεθα δτι άντενεργών τυγχάνει ό βουλευτής Ξηροχω- 
ρίου κ. Πετσάλης. Τοιαύται ταπειναί άντενέργειαι, τοι·

Πρόοδο ολοι'—γράμματα ποθούμε δλοι τώρα* 
κι’ δ μάγκας Οέλ’ ή κόρη του νά τοϋ διαβάζη «’Ώρα». 
Νά μάθη θέλει γράμματα ό γαλατάς τό γΐό του, 
δ γεωργός τή κόρη του κι’ δ άλλος τό μικρό του.
Γι’ αυτό, γι’ αύτό ξεχάστηκε τό έργο τοϋ χωριάτη' 
—Ξεχνά τ’ αμπέλι του κανείς σάν άγαπά παλάτι.

Σε μΐά γωνιά έρρίξαμε τή τζάπα καί τό φτιάρι' 
γΐά μάς αύτή τήν έποχή αύτά δέν έχουν χάρι.
Δέν έχει χάρι τοϋ χωριού νά πλένη πιά ή κόρη, 
καί δέν τής πάει τό κοντό έκεΐνο μισοφόρι.
Είναι πολύ καλλίτερα νά στέκη στολισμένη, 
μέ τή καινούρια έποχή μονάχ’ αύτό πηγαίνει . . .

θ'.
Μά, Μούσα, ποϋ μέ τράβηξε ή λίμα σου, τί κάνει; ; 
Εκαμες λάθος, φίλη μου, δέν είμαι Δεληγιάννης. 

Κάνεις κοινος, σ αυτά τά δυώ κανείς δέν είναι λόγος 
Μη τάχα είν οί στίχοι μου Δημητρακάκη λόγος ; 
Ώρα κακή έδιάλεξε; τά δοώ νά παραβάλης' 
άλλην φοράν, παρακαλώ, τόσο πολύ μή σφάλλης.

ούτοι ζωϊλισμοί είναι άνάξιοι τοϋ χαρακτήρος του καί 
παρακαλοΰμεν νά θυσιάση τάς συμπάθειας του ώς ΓΙε- 
τ·άλη πρό; τήν ευγνωμοσύνην του ώς Ελληνα πρός έ'να 
τών τιμησάντων τό δνομα αύτό καί έν τώ πεδίο» τής 
μάχης καί έν τώ πεδίω τής έπιστήμης.

Τελούνται σήμερον οί γάμοι τού διακεκριμένου νεαρού 
τραπεζίτου κ. θεοφράστου Παπαδάκη, διευθυντοΰ τοϋ 
έν Παρισίοις ύποκαταστήματος τής Τραπέζης Κωνσταν
τινουπόλεως, μετά τής καλλιπλάστου, κομψής »’ εύφυοΰς 
θυγατρός τού κ. Χωρέμη, δεσποινίδος Πηνελόπης.

Αύθημ,ερόν οί νεόνυμφοι αναχωρούσα είς Χίον δπου έν 
τώ μαγικφ έξοχικώ πύργω τού κ. Χωρέμη θέλουσι διέλ- 
θει τό πρώτον τέταρτον τού μηνός τού μέλιτος. Έκεΐθεν 
διά Κωνσταντινουπόλεως μεταβαίνουσα είς Εύρώπην.

«Ό κ. Γ. Βιζυηνός, κατά τήν 'Εφημερίδα, άπήλθεν 
είς Γαλλίαν, ’Αγγλίαν, έκεΐθεν είς Ρωσίαν, Κωνσταντι
νούπολή, Μικράν ’Ασίαν, Αίγυπτον, ΐνα άνθρώπων ά- 
στεα χράμια, καθ’ ήμάς, γνώ, θέλει δε έπανα- 
κάμψει ένταύθα μέτά τό θέρος, οτε διόλου φαιδροί 
δέν θά τόν ύποδεχθώμεν, έχων ήδη παρεοκευασμένην καί 
τήν εκδοσιν τών μέχρι τούδε έργων του καί είς τρεις τό
μους κτλ.» Άναγκαζόμεθα νά μή άντιπαρέλθωμεν τήν 
ώς Κράβαρίτου μέ τήν λύραν καί τόν κορβανάν τοϋ έ- 
παίτου περιοδείαν αύτήν τοϋ κ. Βιζυηνού διά τών δύο 
κόσμων, δπου υπάρχουν "Ελληνες, πρός συλλογήν συν
δρομητών, μέ τόσον έλαφράν καρδίαν μέ δσην ή Λέα Έ- 

φιφερίς συνήθως αναγράφει τά γεγονότα αύτά, άρια 
τύχωσιν ήρωες αύτών φίλοι της, ενθαρρύνουσα ούτω 
τούς νέους είς τό κακόν, είς τήν μικροφιλοτιμίαν, είς 
τόν έξευτελισμόν καί είς τόν παρασιτισμόν. Ό κ. Γ.

Συχώρεσ’, άναγνώστά μου, τής Μούσας μου τή λίμα' 
δέν είναι τούτο σφάλμα μου καί ίδικό μου κρίμα. 
Έπαθα ’γώ ο,τι καί ού καμμ’ά φορά παθαίνεις, 
όταν μαζύ μέ φίλο σου περίπατο πηγαίνη; :
Σ’ τής ομιλία; τή ροή, σ’ έκείνη σας τή ζέσι 
άφίνετε τό πόδι σας νά πέση δπου πέση.

Λέγω λοιπόν—ώς Οζλεγί κι’ δ Καλλιγάς άκόμα'— 
πώς είναι φιλοπρόοδο τό ίδικό μας χώμα : 
θέλομε δλοι τό έμπρός καί δλοι μέρα νέα, 
ώς θέλει νέούς πάντοτε παρθένος Αθηναία, 
θέλομε νέα, ώς καί σύ τά νέα ’σταΐς Γκαζέταις, 
ώς θέλω νέα και έγώ...άλλά χωρίς γκαζέταις.

Βαρ’ούμαι τώρα νά σάς ’πώ γ’ά τούς σιδηροδρόμους, 
γ’ά ταΐς λιμνοξεράηλες καί τούς καινούριους δρόμους, 
νά σάς είπώ γ’ά ταΐς τομαίς πού γίνοντ’ έκεΐ πέρα, 
γιά τά καινούρια έργα μας ποΰ κάνουμ* ούλη μέρα. 
Αύτά σάς τκπεν δ Σουρής, τό έ’να και τό άλλο, 
κάί δέν μ’ αρέσει ή ηχώ νά γίνομαι τών|άλλω.

Βιζυηνός επαναφέρει δυστυχώς τούς χρόνους έκείνους 
τής έλληνικής παρακμής, τούς χρόνους ούς περιέλαβεν 
ό Λουκιανός έν τή ϊριμεια σατύρατου, ζωγρκφίσας 
τόν έξευτελισμόν τών Έλλήνων λογίων έν Ρώμη, οΐτί- 
νες τήν ακμήν τών σοφιστών έτάπείνωσαν μέχρις αίσχράς 
δουλείας διά πορισμόν άρτου βρεμένου είς τά ύγρά τής 
ταπεινώσεως. Δυστυχώς δέ δ κ. Βιζυηνός είνε γενημένος 
διά νά παίξη τοιοΰτο ρόλο επαίτου. Διελθών—δεν λέγο
μεν τούτο πρός έξευτελισμόν του, άλλά γράφομεν Ιστο
ρίαν—δλα τά άποκτηνοϋντα στάδια,τού υπηρέτου παντο* 
πωλείου, τοϋ ψάλτου,τοϋ ράπτου, τοΰ παπαδοπέδου, τού 
ίεροσπουδαστοϋ, καί «ναρπαγείς αιφνιδίως έκ τών στρω
μάτων τής καταγωγής του διά χειρός τοϋ κ. Ζαρίφη 
τής Κωνσταντινουπόλεως, δεν είχε τόσην ψυχήν μετα- 
βαλών τύχην νά μεταβάλη χαοακτήρα, άλλά διέσωσεν 
άμόλυντα τά κεφάλαια τής χυδαιότητος καί τής άφι- 
λοτιμίας καί μετά επταετή ίσως διαμονήν έν Γερμανία 
—μεθ’ δλην τήν μικράν ποιητικήν του άξίαν καί ένεκα 
τής στερήσεως τών υλικών παροχών τοϋ κ. Ζαρίφη, δυ
στυχώς παθόντος τήν υγείαν, πεοιέφερε τά κεφάλαια 
αύτά τοϋ παιδός παντοπώλου είς δλα τά αθηναϊκά σαλό
νια, έξευτελισθείς, κδλακεύσας, παρασίτησα;, γενόμενος 
περίγελως όλων, καί «ύτών άκόμη τών μικρών βασιλο- 
παίδων, άναγκασθέντων—παρά τήν ανατροφήν των βε
βαίως,—μόνον καί μόνον, ώς σεμνώς διετείνετο δ i3to;, 
ΐνα έξασφαλίση έαυτφ σύνδρομά; είς τήν μέλλουσαν έκ- 
δοσιν τών βιβλίων του.

Δέν γράφομεν ταΰτα άφορώντες είς τόν κ. Βιζυηνόν, 
ΰπερασπιζόμεθα τήν τιμήν τής τάξεως τών λογίων, καί 
γνωρίζοντες ποιους κινδύνους διατρέχει ή τιμή αΰτη έν 
κοινωνία τόσον διεφθαρμένη είς τά ανώτερα αύτής στρώ
ματα, ώς ή κοινωνία ή ’δική μας, καί έλπίζοντες τήν 
άνάστασιν τής κοινωνίας διά τής διαπλάσεως αξιοπρε
πούς καί ίπποτικής νεολαίας, μετά λύπης άποκηρύττο-

Θέλω νά τρώγω μόνος μου καί μέ τά έξοδά μου' 
δέν θέλω ρούχα άλλονών νά δείχνω γ’ά δικά μου. 
Μ’άρέσει μές ’στό π’άτο μου, κι’άς είναι καί σπασμένο, 
νά τρώγω πάντα μοναχός... δέν είναι κάν κλεμμένο' 
κλεμμένο, σά νά ήτανε Σολομωνίδη στίχοι, 
σάν άρθρα τού «Τηλέγραφου», είτε έμπορου πήχυ ...

Γ’.
Μέ τή σειρά μάς ήρθανε προχθές και τά Τραμβάϊ.
Κι’ αύτό καινούργιο, κ’ έτρεξε καθένας μας νά πάη. 
Βλέπετε είναι τοϋ συρμού, όποταν πάγη ένας 
νά τρέχη όξοπίσω του μέ βί»ίό καθένας.
Ά ! έτζι, κι’ δταν άρχινά γάδσΰρα νά γαρίζη, 
τότε καθένας γάδαρος νά όγκανά αρχίζει.

Έτρεξαν δλοι, έτρεξαν κι’ αύτό σά νάταν κάτι : 
σά νά μήν είδε άλλο τι τό άμοιρο των μάτι.
Καί τόσοι στρυμωχθήκανε μέσα στ* άμάξχα κείνα, 
σά νάταν λόγ’α στρυμωχτά στό στόμα τού Δουζίνα,’ 
Δέν θέλω τώρα νά τό ’πφ, άλλά θαρρώ πώς πίσω...
—ώ; κάλλια, κάλλ’α, μούσα μου, πικρά νά σιωπήσωΐ
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μεν τόσω πικρώς 8ν μέλος τής λογίχς τάξεως, οπερ εχει 
£πΐ τέλους τήν αξίαν του, παρεκτραπέν είς τόσην τα- 
πείνωσιν έν Άθήναις, ώστε άπό χοιητης—οίος εύχεται 
είναι—νά καταντήση Καραγκιόζης τών σαλονίων. Τά 
σαλόνια ένφ τόν περιεποιοϋντο, όπισθεν τόν πεοιεγέλων. 
Διότι τά σαλόνια δέν ανέχονται τήν λόγιαν τάξιν ανε
ξάρτητον καί φιλόνομον, καί ό κ. Καμπούρογλους ό’στις 
κάλλιστα τά γνωρίζει αΰτά, έπρεπε νά σταματήση τόν 
φίλον του κ Βιζιηνόν είς τόν κατήφορον είς ον τόν ώθη
σαν τά ίεροσπουδαστικά του ένστικτα. Ή έπρεπε νά 
μή δώση θέσιν τιμητικήν είς τήν έφημερίδα του είς άν
θρωπον, ό’στις ούτε είς τοϋ Δέ Κάστρου τόν ίπποτισμόν 
δέν κατώρθωσε νά άναχθή.

Καί μάς φαίνεται όδυνηροτέρα διά τά γράμματα αυτή 
ή όιά τών μεγαλουπόλεων, δπου Ελληνες, περιφορά δί
κην επαίτου τοϋ κ. Βιζιηνοϋ, φορτώσαντος ήδη τό δι
σάκι του συστατικά έξ ’Αθηνών μέ τήν γενναίαν άπόφα- 
σιν νά μήν άφήση έπ’ όνόματι τής κανδυλαναπτικής του 
Μούσης κάνέν βαλάντιον ελληνικόν αφορολόγητον, θά 
έκλιπαρή καί πάλιν τραπέζια καί συναναστροφάς, διά νά 
«παγγέλλη τό Μαριώ του, νά έπιδεικνύη τήν φαλάκραν 
του, νά λυγόνη τούς κινεζικούς οφθαλμούς του καί νά 
ώθή είς αναιδή άλματα τήν παροιμιώδη έκείνην γαστέρα, 
τήν όποιαν είμεθα βέβαιοι οτι ούδεμία άγγλίς δέσποινα 
ήτο ποτέ δυνατόν νά δεχθή είς τό σα.Ιύπ της.'

Ο έξευτελισμός αύτός τών γραμμάτων πρέπει έπί τέ
λους νά κτυπηθή. · Καί έπειδή ό πειρασμός τού πλούτου 
είναι φοβερός καί δέν δύναται νά ποοέλθη ό περιορισμός 
τού κακού άπό τούς επιρρεπείς είς τούτο μεταξύ τών λο
γίων, παρακαλοϋμεν τούς έξω ομογενείς νά άντιδράσωσιν 
αυτοί κατ’ αύτού, απειλούντο; νά έξαχρειώση τά ελλη
νικά γράμματα καί νά πείση τούς νέους αύτών ϊεροφάν- 
τας ότι δέν μπορεϊ νά έκδοθή βιβλίον,χωρίς νά προηγηθή 
ταίίΐΛ άνά τάς αποικίας. Έπί τέλους, είναι καί λογα

— Πώς σιωπάς; Σ' τή μούσα σου σηκώνει; τό κεφάλι; 
Μή τρέλλα σου κατέβηκε, μή σοϋ κατέβη ζάλη ;
Ή Μούσα είναι, φίλε μου, ή «’Ώρα» πού διαλέγει, 
κι’ ό στιχουργός είν'«Έγερσις»π’ό,τι τής πούνε λέγει'
-—Πολύ καλά..,θές νά τά πώ;—ούδέ στιγμή δέ χάνω' 
μά ο,τι τύχη καί μοϋ ποϋν...έπάνω σου τά κάνω...

θαρρώ λοιπόν—καί άρχινώ τήν ομιλία πάλι— 
πώς κάθε ένα; μέσα ’κεϊ, καί σκέψι έχει άλλη.
Ό νοϋς μας είναι θάλασσα: έδώ 'ναι τρικυμία, 
καί παρακάτω απαντάς γαλήνη, νηνεμία.
Γι’ αύτό εύρίσκεις σ’ τή Βουλή έδώ Πετζάλη ένα, 
α’ ένα Σταμούλη δίπλα του μέ μάτια νυσταγμένα.

Καθένας έχει σχέδια όταν έκεϊ έμπαίνη.
Μία ιδέα τόν τραβά καί μέσα τόν πηγαίνει.

. Ο κλέφτης—γιά ν’ άρπάξη τι μές σ’τήν άνεμοζάλη, 
καί ό κλητήρας,—νά τόν ’δή καί μέσα νά τον βάλη.

; :Ό νέος—νάβρη κάτί τι . . . ένα καλό κομμάτι,
καί αί γυναίκες—νά τό’πώ;...—νά στριμωχθοϋν κομ-

— ‘ ' [μάτι.Ι

ριασμός δικός των, διότι Βιζυηνών υπάρχει όρμ.αθιά καί 
άμα έπιτύχη αύτός θά τόν άκολουθήσουν άλλοι καί &λ- 
λοίμονον τότε είς τά ταυ,εϊά των έκ τής καθόδου αυγής 
τών Βιζυηνών !

Αμα τή εΐσόδω τής άγοράς καί πλησίον τής Μεγά
λης Παράγκας τό γωνιαϊον παράπηγμα ήτο ένοικιασμέ- 
νον όπωροπωλεϊον. Ό οπωροπώλης τό ύπενοικίασεν είς 
κρεοπώλην καί έγινε χοιροπωλεϊον ό κρεοπώλης τό ύπε
νοικίασεν είς λαχανοπώλην καί έγινε τό λεγόμενον μανά
βικο, ΰπενοικιασθέν ύπό δύο νέων, πρώην ύπαλλήλων 
άλλου μανάβικου, οϊτινες έπεθύμησαν νά γίνουν καί αύ
τοί ανεξάρτητοι, ζώντες έκ τής έργασίας των. Άλλ' οί 
συνάδελφοι έν τή αγορά μανάβηδες έστασίασαν^ιατί νά 
προστεθή καί νέον λαχανοπωλεΐον καί χαλαρωθούν τοι
ουτοτρόπως οί δροι τοϋ μονοπωλίου, τό όποιον βεβαίως 
δέν έλαβον διά συμβάσεως έν τή Βουλή' καί δι’ αναφο
ράς πρός τόν Δήμαρχον, έπειδή ήσαν περισσότεροι καί 
ισχυρότεροι, έπνιξαν τόν άσθενέστερον καί ή άστυνομία 
έκλεισε τό μαγαζί του. Είναι τούτο ελευθερία έμπορίου, 

■ή έλευθερία έπιτηδευμάτων ; ’Εάν πρόκειται δέ περί 
παραδόσεων καί αστυνομικών διατάξεων, πώς επετράπη 
είς τό παράπηγμα έκεΐνο νά γίνη κρεοπωλεϊον καί δέν 
τοϋ έπετράπη νά μεταβληθή είς λαχανοπωλεΐον ; Ποϋ 
θά άναφερθοϋν τώρα οί δύο νέοι οϊτινες μένουν έκθετοι ; 
Πουθενά. Καί ιδού πώς καί πάλιν ζώμεν έν Τουρκία,
ύπό τό μαστίγιον τοϋ Σούτσου πασσά καί τού Κοσσονά
κου έφένδη !

Ή αστυνομική έποπτεία καί έπιτήρησις πρέπει νά 
έκταθή καί είς τά οπωροπωλεία. Συμβαίνει ν’ άγοράζης 
πορτοκάλλια τά όποια ύπό τόν ώραΐον φλοιόν των κρύ
πτουν έντός αύτών σφουγγάρια, τά πετάς μετ’ αηδίας

'Αρέσουν τά στριμώγματα ’στό γυναικείο φύλο.
Είναι γι’ αύταϊς τό στρίμωγμα τοϋ Πάριδος τό μήλο' 
οπού τ’ άρπάξη γλήγορα—εΐν’ ή χαρά των μόνη·
—παρακαλώ, κυρίαις μου, κάμμιά σας μή Ουμώνη.
Τό ξέρω :—εΐν’ ή αρετή κρυφό μαργαριτάρι' 
ό χρόνος μέ τό ρέμα του τώχει μαζύ του πάρει,

Λ’.
Καί όμως μ’ ολα τά κακά καί τήν αναισχυντία, 
έγώ εύρίσκω μϊά μικρή έκεϊ δημοκρατία.
Μή μάς φωνάζης άδικα, πτωχέ Γαβριηλίδη, 
μή μάς φωνάζης . . . άπ’ έκεΐ θά πρωτοβγή τό φεΐδι. 
Ναί .* άν ποτέ ισότητα στή χώρα μας κηρύξουν, 
πρώτα αύτά τά Τράμβαη τό δρόμ.0 θά μάς δείξουν.

Δέν λέγω λόγια μοναχά καθώς τόν Δεληγιάννη'
Οπ;_ος μιλεΐ αληθινά ποτέ, ποτέ δέν χάνει- 

Καί εΐν* άλήθεια φανερή πώς ολα έκεΐ πέρα 
είναι κοινά σά νάτανε μια κοινή εταίρα.
Τή φτώχια καί τήν αρχοντιά θά δής αδελφωμένα, 
κ’ έκεΐ τά χέρια θά ίδής μέ πόδια περδεμένα.

J «αί δέν δύνασαι νά κάμης τίποτα κατά τού άπατήσαντός 

σε όπωροπώλου.
Άν τού κάμης παρατήρησιν, άπαντά :
— Αύτά είναι πορτοκάλλια χωρίς ζουμί !
Άς έξετάση ό κ. Διευθυντής καί θά ’δή !

Γίνεται σχεδόν άνανέωσις τού δικηγορικού σώματος' 
διά τής εισβολής τών νέων. Τήν έβδομάδα πάλιν αύτήν
έλαβον τήν άδειαν τοϋ ίΗκηγορεΐν δύο καλοί νέοι, οί κύ- 

« ’AxjXeearf Γαοου-

ΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙ Α.

Άπ’ τότε πού ό Καλλιγάς έπίάσθη μέ τά γίδια, 
εξευγενίσθη ’στή Βουλή κΓ ή φρασεολογία' 
τών κατοικιών τά κέρατα γινήκανε παιχνίδια, 
καί πήρε τόν κατήφορο ή κερατολογία.
ΚΓ άκούς σπουδαίους ρήτορας ’στού λόγου των τή φούρια 
νά λέν καί γ’ά τά κέρατα καμπόσα καλαμπούρια.

Τί πρόοδος αληθινή νά βλέπης είς τό βήμα
ανθρώπους πού έγήρασαν νά κυβερνούν τόν τόπο, 
τής εύγενοΰς σεμνότητος νά λησμονούν τά σχήμα, 
καί μέ τόν πιό τραμπούκικο νά ρητορεύουν τρόπο. 
Κάμμιά βουλή, μά τό θεό, δέν έχει τέτοια χάρι, 
οϊ ρήτορές της νά ’μιλούν σάν μάγκες ’στό παζάρι.

Έκεΐ θά ΐδης πλούσιο ομογενή νά πάη,
κ’ έκεΐ τόν Άλιφέρη σου νά ήναι πλάϊ-πλάϊ' 
κ’ έκεΐ ποϋ κάθεται σκυφτός ό άμοιρο; Ροίόης, 
τόν Κόντε Κάστρο τσιτωτό σιμά του θά τόν ΐδης. 
Γνώσι καί τρέλλα :—κάποτε τά δυώ συναπαντιώνται,) 
μή σάς φανή παράξενο : τ’ αντίθετα τοαβιώνται.

Γι’ αύτό κ’ έγώ ταΐς παλαιαίς ίδέαις μου άφίνω, 
καί τής καινούριας έποχής παιδί πιστό θά γίνω. 
Ζήτω, φωνάζω καί έγώ, ναί, ζήτω τά τραμβάη, 
καί είθε πάντα ό θεός νά τά πολυχρονάη.
Μιά σπίθα βλέπω μέσα των...μικρή δημοκρατία, 
καί . . . ενα κύμα κάποτε γεννή τή τρικυμία.

Μιχαήλος.

Άφού τοϋ έθνους οί σοφοί καί εύγενεϊς πατέρες 
ολα τά λόγία ’ξώδεψαν τού δρόμου τά χυδαία, 
κάτι καινούριο ’γύρευαν ’στής ΰστεραις ήμέραις, 
κΓ ήτον άνάγκη νά ’βρεθή καί μία ύβρις νέα. 
Βαρέθηκαν νά 'βρίζωνται αισχροί καί μ.ασκαράδες, 
ϊπρεπε τώρα νά ’βρισθούν καί ’λίγο κερατάδες.

Μέσα ’στά τόσα στέφανα τής κλεφτουρίάς έκείνης, 
μέσα σέ τόσα τρόπαια, θριάμβων πυραμίδας, 
δέν λείπει άλλο πρό; τιμήν τής νέα; 'Ρωμηοσύνης, 
παρά στεφάνι τής βουλής μέ κέρατα τής γίδας.
Νά παύσουν πιά οί ρήτορες μέ χέρια νά κτυπέΐούνται, 
καί σάν θυμώνουν κάποτε μ’ αύτά νά κΟυτουλέιοϋντχι.

' ■ I ' .
Καλλίτερα μέ κέρατα απάνω ’στό κεφάλι, . ; 
παρά νά κατακλέβουνε τοϋ έθνους τά Ταμεία* 
αύτό τούλάχιστον, θαρρώ, τό κράτος’·δέν προσβάλλει, 
καί οΰτε μές ’στής τσέπαις μας δέν φέρνει τρικυμία. 
.Καί έπειτα τό κέρατο γιά τό συρμό αξίζει, 
κΓ άπ’ ολα τά παράσημα βαρύτερα ζυγίζει.

Ά; βασιλεύη ’στή βουλή τό έγκλημα κΓ ή φρίκη,
3,τι χυδαΐον άς μασσοϋν τών βουλευτών ή γλώσσαϊς, 
άς μήν άκοϋμε τίποτα παρά κερατιλίκι,
βρισ’αΐς, γρονθοκοπήματα καί μπκστουν’αΐς καμπόσαις 
Τού ‘Ρωλογίοϋ κρασοπουλ’ό καί ή Βουλή άς γίνη, 
κανένα βήμα ιερό ’στό έθνος νά μή μείνη.

Souris.

ΤΟΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ.

ΛΟΝΔΐΝΟΝ την 12 Μχίου 1882-

II έν Μαγχεατρία «ανήγυρις.
Έάν έπετρέπετο ή προσωποποίησις πόλεων, θά έλεγον
. τό Μάντζεστερ είναι ό άληθής αντιπρόσωπος τοϋ <’«· » - <1 «* -__ ,ι1 ΟΤΙ, TU . -jr ,

ελληνισμού καθ’ δλην τήν ’Αγγλίαν. Ή έκεΐ ελληνική 
(κοινωνία κατέχει άπαράμιλλον εθνικόν χαρακτήρα, δια- 
φλέγεται ύπό τών πατριωτικωτέρων αισθημάτων, καί 
μολονότι βιούσα ύπό τό νεφωλεδέστερον στερέωμα 
καί έν τή όμιχλωδεστέρα άτμοσφαίρα, τηρεί άμείω- 
τον τόν φλογώδη τύπον τού μεσημβρινού κλίματος, 
καί τήν έκτακτον ευαισθησίαν τής έλληνικής φύσεως. Τά 
πάντα έκεΐ άποπνέουσιν Ελλάδα. Οί νέοι οί καθ’ δλην 
τήν ήμέραν βεβυθισμένοι είς τούς λαβυρίνθους τών τι-
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r I , —· —Γ—J-r-F-w. '«.<·
»ύο ή τρεΐ' ίξ αύτών μετά τήν έκτην ώραν τή; εσπέρας άμάξας προς, τήν είσοδον τίς βόρειας πλευράς. Διά τίς 
ιυμβαδίζόντάς, ένίοτε πε»ι*λέγδην, ζωηρώς συζητούν- τελευταίας ταύτης χατά την έβδόμην χαί ήμίσειαν ώ- 
τας, μειδιώντα;, άφρόντ&ας, μέ τούς μικρούς πίλου; ραν, άρχεται ή εισροή τών προσκεκλημένων. Απαντες 
των και τάς γυμνάς χειροκτίων χεΐράς των, θά έκπλα- εισέρχονται εις τό πεδίον έκεϊνο τίς εθνικής πανηγυρεως

Market Street ή Wellington Terrace . Τά παιδία τών τών αιθουσών διαχίάυσι γοητευτικήν αίγλην, έξωθεν ό 
7, έκείνην σεανότη- ουρανός τοδ Μάντζεστερ, ό αείποτε νεφελώδης καί άμαυ-

ηγϋρεως 
κινεί ούχί τόσον 

δσον ό εύγενής καί 
πολυπληθή φώτα

έκεΐ ελλήνων δεικνύουσι την άξιοπρεπί 
τα ήτις κ’ έν αΰτ!1 τή π: 
είναι ό περικαλλέστερος

παρ’εκτροπί'της ήτοι τή &ειλίγ., ρός ούτος ούρανος, φαίνεται έπ 
ις κ' εύελπιστικώτερος χαρακτηρ τάς σκαιας εζεις του, καί πληρ

αναστατήσας, άποόρίψας 
ληρωθείς ίλαοότητος. Καί

τακι
νοιαν της λεςεως μ.ετα'οαλλομένης άπο ικεσίας είς προ· 
σταγήν, καί δεν παρετήρησα είς αύτά τό παιδικόν έκεϊ
νο θάρρος, δπερ είναι ό πρόδρομος της αύθαδείας, καί 
δπερ πολλοί έπιβάλλουσιν είς τά τέκνα των ώς στοιχεΐον

ι,οντος αγέρωχου μειράκιου, αναιρεί ολην την εν- το γαλήνιου και ά»ίώαν έμ6λημα τοϋ Ελληνισμού, 
z τί,ς λέξεως μ,εταβαλλομένης άπό ικεσίας είς προ-j
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ρίν είσέλθω έντός τοϋ προαυλίου, ήναγκάσθην ν'άνα- 
ι έπί πέντε λεπτά όπως έλθη σειοά τοϋ δίφρου μου.

Πρϊ>

u \j ν . 'j ν &ι·ΐΛυΐ/«υν w-.ov . ιο ν —τας οικο-ζ&νεια^ τιον, γ , » , , . .....ju·. c au ’ r ’ ί , . . ’ ζωηρότατων αισθημάτων παοεχοντων εις αυτόν αμετοονεις τα; ιχετα τών ου.οεθνών των σ’/έσεις καί εις το προς , ί., τ,, ·. ,’ ’ γ ι , . /- *.* , 1 , αγαλλίασιν. Ησαν το αισθήμα του μέλους τίς κοινωνίαςτην πατρίδα αίσθημα. Και αυται δέ αί λαμπραί και , ‘ τόν εύ έστε κοινωνικόν „οπ6ν κα1
πολυτελείς συναναστροφαι των φέρουσι πάντοτε τον εθνι- .
/Λ> /.«?**·?‘PX> κοα ·0'1 ε νικον σκο,.υν. |αί'σθημα τού τέκνου τίς πατρίδος έπιτελοϋντος τό ίερώ-

Μεταξύ τών αληθών τούτων τέκνων τοϋ έθνους, δια- 
ίίνεται ό κ. Χατζάπουλος. Φαντάσθητε ένα έκτακτον 
ύπον δραστήριου έμπορου, κατέχοντος τήν είλικρινεστέ- 
<ν καρδίαν, τήν εύγενεστέραν διάνοιαν, τόν έλληνικώ- 
ιρον χαρακτήρα, καί έχετε πρό ύμών τόν κ. Χατζό- 

τουλον. θυσιάζεται ύπέρ τοϋ ελληνισμού, μαίνεται ύπέρ 
Γης δόξης τού έθνους του, καί οΰδενός φείδεται δπως ά-

πατρίοος επιτελβυντος το ΐερω- 
τερον τών καθηκόντων του, κ* ένθουσιώντος έπί τή ιερά 
έοοτΰί ήν παοεσκεύασεχ; *.■—γλ 5»..«■«.!·. -■ι-

Μία έκ

την διά τά αισθήματα του, καί διηυθύνθην πρός τήν θΰ- 
οαν τής αιθούσης. Θεράπων κονιόπαστος (poudre) ϊστατο 
παρ’ αύτήν άναγγέλλων τούς είβερχομένους. Οταν τώ 
έδωσα τό δνομά μου, ό δυστυχής έστη έννεός ώς κεοαυ-

ΤΓ» ·*1 * ’ “

μοί έρριπτε βλέμμα ικεσίας, άφ* έτέρου δέν ήδύνατο ν* 
άποκρυβή ή ένδόμυχος τρικυμία του,έν ή άνεκυκώντο βε
βαίως αί μεγαλείτεραι κατάραι καί βλασφημίαι καθ’ 
δλων τών κεραυνοειδών έλληνικών ονομάτων. Τόν πάρε-

ποδείζη τήν ποός τήν πα
ζ’

μο 
λε ■ - - - | » 
έθνικόν σκοπόν. Ή έπχυλις αϋτη κειμένη είς τό Higher 
Broughton, είς τήν ρωμαντικωτέραν καί περικαλλεστέραν 
θέσιν του Μάντζεστερ, είναι λαμπρόν οικοδόμημα φέρον
έπί τών διαφόρων κομψών πλευρών του δλας τάς ποικι- τήρησα έταστικώς, καί είδον τό μέτωπόν του κάθιδρον 
λίας τίς νεωτέρας αρχιτεκτονικής, καί παρέχον διά καί τήν άναπνοήν του βεβιασμένην, ήννόησα δ’ έκ τού
του τερπνότατου καί κανονικωτάτου κνιπ«ο·'ηιι Άτ»λ —Λ του δτι τ’ δνομά μου είχε καί άλλους πολλούς συνενό

χους, καί ό’τι πριν έμού μύριοι άλλοι όμοιοι κεραυνοί ένέ- 
σκηψαν κατά τίς κεφαλής τοϋ τάλανος είσηγητοΰ· Ω- 
κτειοα τήν δικαίαν αγωνίαν του, καί ήναγκάσθην νά 
προφέρω είς αύτόν έκ νέου τό δνομά μ.ου οπερ τέλος άν- 
τηχησεν ςίς τάς έκτάσεις τής αιθούσης διεσπαρμένου 
καί παρεφθάρμένον δίκην παραδόξου κρωγμού. Εύτυχώς 
είχον λάβει τήν τιμήν νά παρουσιασθώ πρό τής εύγενοΰς 
οίκοδεσποίνης τήν προτεραίαν, καί δταν είσήλθον, ή φι—

ερπνοτάτου καί κανονικωτάτου κηπαρίου δπερ τό 
περιβάλλει, τήν ήδεΐαν άποψιν τής έξευγενισθείσης φύ
σεως. Είναι άληθής Τεοψιθέα (Bella Vista). Καί ολό
κληρός ή πόλις φαίνεται έπιδοκιμάζουσα καί καθιεροϋσα

η

"λόφρων κυρία δέν έβράδυνε νά μέ αναγνώριση, καί νά μέ παρατηρεΐται διακεχυμένος μέχρις ασύγγνωστου καί μυ- 
ύποδεξιωθή μέ τόν ίδιάζοντα έκεΐνον ειλικρινή τρόπον σπατάλης δ πλούτος. Παντού διαλάμπει ή μεγα-

' λοπρέπεια ύπό τόν τύπον της κομψότητος. Τρεις κρυ-Λ^,.ρέπεια ύπό τόν τύπον της κομψότητος. Τρεις κρυ· 
στάλλινοι πολύφωτοι.λαμπτήρες, άναρτώμενοι άπό τής 
χρυσοποικίλτου όροφίς, δίδουσι τοσαύτην αιγλην είς τά 
φώτα άτινα άπ’ αύτών άναδίδονται, ώστε άπασα ή αί
θουσα φαίνεται πυρπολουμένη. ’Εκτός τής όροφίς, πάσ« 
γωνία, καί πάσα καμπή, κοσμούνται διά κανονικωτάτων 
γλυφών έπιχρύσων, διδουσών είς τό περικαλλές εκείνο 
όιαμέρισμπ πήν γλυκεΐαν χάριν, καί τό ακατανίκητου 
θέλγητρου τοϋ Κορινθιακού ρυθμού, τού δαίμονος τούτου 
της νεωτέρας αρχιτεκτονικής. Είς τό βάθος τής αιθού
σης δύο υπερμεγέθη άγγεΐα Sevres, κανονικότατα παρα- 
τεταγμένα έπί κομψών έπιχρύσων πρός τ’ άνω στυλοβα- 
τών, προσελκύουσι τήν προσοχήν. Είναι λαμπρότατα 
κοσμήματα κάί πολυτιμότατα άνήκοντα άλλοτε είς τόν

Sv έπιβάλλει ή λαμπρά άνατροφή συνενουμένη μετά έξα 
ρέτου φύσεως.Ή Κυρία Χατζοπούλου, καίτοι άνατραφεΐσ 
καί διαβιώσασα έν Γαλλία καί έν ’Αγγλία, έχει καθ'δλα 
τόν ήρεμου καί απέριττου ελληνικόν τύπον. ’Εχει φυσιο
γνωμίαν γαληνιαίως φαίδραν, ήτις μεταβάλλεται έν έπι- 
σήμοις στιγμαΐς είς αύστηράν αξιοπρέπειαν. Μετά θαυ
μασμού παρετήρησα οτι έχει αποτάξει τήν βεβιασμένην 
ζωηρότητα, καί τήν ανόητου στωμυλίαν ήτις συνήθως 
παρατηρεΐται είς τάς Δεσποίνας τών Παρισινών αιθου
σών, κατ’ αύτό δέ τό μέρος ή οικοδέσποινα τής δης Μαίου 
είναι άληθής Άγγλίς. Όμιλεϊ όλίγα, καί έκφράζει πολλά, 
εχει δέ έξαιρέσει άπό τών χειλέων της τόν συνήθη ύπα- 
σπιστήν τών τυπικών συναναστροφών, τό άένναον εκείνο, 
κοϋφον, καί άνευ έκφράσεως μειδίαμα. Υποδεχόμενη δέν 
καταφεύγει είς τάς τετριμμένας έκφράσεις καί φιλοφοο- 
νητικάς έρωτήσεις, αϊτινες καθίστανται έκ τής συχνής 
χρήσεως έξεις, κ’έκσφενδονίζονται κατά τοϋ τυχόντος έπι» 
σκέπτου μετά τής τυπικότητος και άσυνειδησίας μεθ’ ής 
δ ϊερεύς απαγγέλλει τό Μαρτυρολογίου του καί δ μαθη
τής τά ανώμαλα ρήματα. Ούτω ευτυχώς τά ώτά μου 
δέν διεσχίσθησαν κατά τήν έσπέραν έκείνην ύπό τών μη
χανικών ύποδεξιώσεων, αϊτινες στερεοτύπως έφαρμόζον-

λιτεχνικαί εικόνες παριστωσχι * αΛΛίκας μκχοις. υις τυ 
βάθος έπίσης τής αιθούσης καί μεταξύ τών δύο στ’Λο- 
βατών παρατηρεΐται μεγαλοπρεπής κρυστάλλινος· πύλη 
χωρίζουσα τήν αίθουσαν άπό τερπνοτάτου περίπτέοου, 
ένώ τά λαμπρότερα άνθη τών μεσημβρινών κλιμάτων, 
ιδίως μικροί φοίνικες αύςάνουσιν ύπό τήν έπήρειαν τε- 
χνικωτάτης θερμής άτμοσφαίρας. Δύο ώραΐαι μαρμάρινοι 
προτομαί ύπάρχουσιν έκεΐ, ή μία παριστώσα τόν Έρμην, 
ή έτέρα τήν ’Αφροδίτην. Έντός δέ τής αιθούσης κατα
φαίνεται τό φιλόπατρι πνεύμα τού οικοδεσπότου έν ταΐς 
παρατεταγμέναις καλλιτεχνικαϊς είκοσι τού Γλάδστω-

.... r-4 *
λείας. Φέρει κομψήν έρυθρόχρουν έσθήτα πεποικιλμένην 
διά μελανών λεπτοτάτων τριχάπτων, άτινα διανέμονταιU.iAlAVWY Λ&70 b V · Μ. .U/r * ρ "Λ,*’7 ------- » ,---f--------t«
δαψιλέστερα είς τάς άκρας τών βραχιόνων καί περί τά|νος καί τοϋ Γαμβέττα 
κράσπεδα. Είναι έλαφρώς decolletee, καί αί περί τό στή-
0ος εσχατιαί τής έσθήτος συμπλέκονται μετά ευρείας
ταινίας έκ λευκών τριχάπτων, έν ω τό κατώτερον μέρος
τής έσθήτος ταύτης περικοσμεΐται ύπό κανονικωτάτου
στοίχου έκ λαμπρών τεχνητών άνθέων, άοχομένου έκ τοϋ
άριστεροϋ γόμφου, καί έγκαρσίως διωκομένου κατά μήκος
τής έσθήτος είς ής τό δεξιόν άκρον απολήγει. Ή κόμη
τη ςδέν έχει τήν έπικρατοϋσαν καλλ.ωπιστικήν διασκευήν,
δι’ ής σκιάζεται δλον σχεδόν τό μέτωπον,άλλ’ είναι ήνωρ- 
- - - - - ί' . . , ..2____ *

Ή ώρα είναι όγδοη καί έκ τής αιθούσης τού χορού 
(ball Room) άφικνούνται (λόχρι; ήμών τά βραδέα ηδυ
παθή κύματα τού ύμνου τής Βασιλίσσης. Άφίνω τό 
Drawing Room, διέρχομαι μακρόν διάδρομον, διασκελίζω 
τόν άντιθάλαμ.ον καί καταλαμβάνω θέσιν είς τό πεδίον 
τής τελετής. Ή μουσική παύει, καί καταλαμβάνει τήν 
έδραν ό Σεβασμιώτατος (Rev.) Δόκτωρ Dawes έκ Λονδί-

γ.-.. -----, .... Γ..„,. ............... .......
των, ώς αί πειστικώτεραι αποδείξεις τών διαμονών των 
είς τά ζελλία . . . τοϋ Βάκχου. Ό σεβάσμιος πρόεδρος 
κατά πρώτον έκφράζει τήν μεγάλην χαράν του διότι 
εύρίσκετο έν τοιαύτ·/) δμηγύρει, καί είτα άρχεται τής 
κυρίας προσλαλιάς του. Ή άγόρευσίς του συνεκέντρωνε 
τρία μέγιστα στοιχεία, ών ούδέν ήν έλλειπές, τό στοι
χείου τού ίερέως, τού φιλέλληνος, καί τοϋ φιλοσόφου. 
Έπιτρέψατέ μοι νά είπω δτι ήτον ή λαμπροτέρα καί 
^καταλληλοτέρα άγόρευσις έξ έκείνων δι’ ών έπανηγυρίσΐη 
ή έκχώρησις τής Θεσσαλίας. Ώς άληθής φιλέλλην ό ιε
ρός Δόκτωρ ανυψώνει τήν Ελλάδα λέγων οτι έλαβε πλεί-

Οί προσκεκλημένοι εισέρχονται άλλεπαλλήλ.ως είς τήν 
αίθουσαν τής ύποδοχής (Drawing Room), ής ή λαμπρό- 
της καί πολυτέλεια ηδύναντο νά κορέσωσι τήν ματαιο- 
δοξίαν παντός Άγγλου αριστοκράτου. Τό λαμπρότερου 
κόσμημα τής αιθούσης έκείνης άποτελεΐ βαρύτιμος μο- 
νοϋφής τάπης, Συβα^ιτικής μαλθακότητος καί έκτάκτου 
πάχους, καλύπτων 6ιά τής πολυτελούς έκτάσεως του ό-- Ϊ*. . ϊν -- * , , > \
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βτικής αυτής διαβεβαιώσεως των αισθημάτων της, ύπό 
επιβλητικού ίερέως ; Ώς άληθης ίερεύς είτα ό άγορητής 
άνατυλίσσει λαμπράν θεωρίαν περί τής ειρήνης, θεωρίαν 
μεγάλην συνδυάζουσαν τά ύψηλά άροφθέγματα τοϋ θε
ανθρώπου, καί τάς θελκτικάς ιδέας τοΰ συγγραφέως- τών 
«Αθλίων»! Είτα άνμδείκνυται ό σοφός χαρακτήρ τοϋ 
άγορεύοντος Προέδρου εν ταΐς λαμπραις παρατηρησεσιν 
άς εκφέρει έπί τής 'Ελλάδος, λαμβάνων ώς βάσιν ουχί 
άόριστα άντικείμενα, άλλά τά πράγματα, καί κρίνων 
ύπέρ τοϋ μέλλοντος μας διά τής άναπτύξεως- τών τε
χνών μας, τών έπιστημών καί τής γεωργίας μας. Είς τό 
τελευταΐον τούτο στοιχεΐον τής προόδου μας έπέμεινεν ό 
σοφός άγορητης, . καί έκφράζει επαίνους ύπέρ της όλης 
Ελλάδος, καί θαυμασμόν ύπέρ τών μεσημβρινών^ μερών 
της. Είς τά δνομα τής Πελοπόννησου μας, δεχόμενης τά 
μεγαλείτερα αισθήματα τοϋ πολυμαθούς Δόκτωρος, τό 
αίσθημά μου έξεγείοεται, ή καρδία μου σκιρτά, καί διαρ- 
ρηγνυμαι εις έπευφημίας, καί χειροκροτήματα, τών ό
ποιων ή μανιώδης σφοδρότης ήνάγκασε τά άπειρα τοιού
των ενθουσιασμών lavander χειρόκτιά μου νά διαρραγώ- 
σιν, οίονεί έκδικούμενα τήν βάρβαρον κατ’ αύτών συμπε
ριφοράν μου.

Είτα άνέρχεται τό βήμα ό κ. Τζικαλίώτης, α’ισθη- 
ματικώτατος Έλλην, λαμπρός χαρακτήρ, καί άγορεύει 
μετ’ αισθήματος. Ούτος κατά πρώτον έκφράζει τήν ευ
γνωμοσύνην του πρός τόν Κύριον Χατζόπουλον καί τήν 
Κυρίαν διά τήν εύγενή πρωτοβουλίαν ήν έλαβον πρός 
διοργάνωσιν τής επισήμου έκείνης εορτής, σκοπούσης τό 
"Εθνος καί τόν βασιλέα του. Είτα διά καλλίστων όρων 
διερμηνεύει τά αισθήματα τής Ελλάδος πρός τό Άγγλι
κόν ’Έθνος, κκί έν τω μέσω χειροκροτημάτων διακηρύτ
τει ό'τι ή ευγνωμοσύνη τοΰ Έθνους ήμών πρός τήν ’Αγ
γλίαν, καί πρός πάν ο,τι συνέχεται μετά τής Αγγλίας 
είναι, απεριόριστος.

εύκαιρίαν ν’ άναφανή, ν’ άκουσθή καί πάλιν, καί νά διαό- 
ρήζΐ(1 τήν φωνήν του έντός τής πολυτελούς έκείνης αιθού
σης, καθώς διέρρηξε τόν κάλαμόν του, καί τήν καραμπί- 
zar του έπί τών βράχων τής αιμοσταγούς νήσου. Δέν 
τάν άρκοΰσιν αί ώραΐαι Άγγλικαί έκφράσεις του, δχι! 
νομίζει ό’τι είναι βεβήλωσις νά προφέρη άλλην γλώσσαν 
εκτός τής Έλληνικής, καί προσπαθεί νά συγκάλέσν) δλας 
τάς Ελληνικά; φράσεις του, καί βασανίζει τήν μνήμην 
του καί τήν κρίσιν του δπως εϋργι τήν καταλληλοτέραν,, 
καί τέλος μετά θριάμβου, μετ’ ένθουσιασμοΰ, μεθ’ ύπερη
φανίας άκούεται λέγων 'Ελληνιστί «Κάλλιο έ'να καί ’ςτό 
χέρι, πάρα ντέκα καί καρτερεί». Καί έν ώ οί παρ’ έμέ 
Αγγλοι ρίπτοντες πρός τόν αγορητήν β"λέρ.[ίΛ θαυμα

σμού καί ζη7.οτυπίας, μοί έζήτουν τήν σημασίαν τής 
φράσεως ταύτης, αύτός έξήστραπτεν έπί τω θριάμβω του, 
καί κατεληγεν ώς έξής : «ΊΙ ήμέρα αύτη, είναι μία έκ 
τών εύτυχεστέρων ήμερών δι’ έκείνους οΐτινες, ώς έγώ, 
δύνανται ν’ άναμιμνήσκωνται τούς χρόνους καθ’ ούς μό
λις άμυδρά ελπίς ύπέφωσκεν ύπέρ τής έπεκτάσεως τής 
'Ελλάδος.»

(Έσιτχι αυνί/eia)
Timeeon

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΠ’ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
Γι ωστοΛοιιϊ οτι

Άπό τής 9 Μαίου αί άμαξοστοιχίαι θ’ άναχωρώσι 
διερχόμεναι διά Φαλήρου :
Έχ ΰειρχιώς τήν 4.35, 5.05,5.35,6.05,G.35, 7.05, 

7.35,8.05,8.35,9.05,9.35,10.35,
11.35. π. μ.
12.35,1.35,2.35,3.05,3.35,4.05, 
4.35,5.05,5.35, 6.05,6.35,7.05,
7.35, 8.05, 8,35, 9.35, 10.35, 
1 1.35 μ. μ.

Έξ Άθηνόύν τήν 5, 5.30, 6, 6.30, 7, 7.30,8,8.30, 
9,9.30,10,1 1,12 (μεσημβρίας). 
1,2, 3, 3.30, 4, 4.30, 5, 5.30,6, 
6.30, 7, 7.30, 8, 8.30, 9, 10,11, 
12 (μεσονυκτίου).

Άπό τής ήμέρας τής ένάρξεως τών θεατρικών παρα
στάσεων έν Φαλήρω μέχρι τέλους αυτών θέλουν άναχω- 
ρή καί αί έξής άμαξοστοιχίαι :

Έχ ΙΙεεραεώς τήν 9.05,10.05,1 1.05, μ. μ.
Έξ ’Λβχρ,ών τήν 9.30,10 30,1 1.30 μ. μ.
Έν άνάγκγ θέλουν άναχωρή 6Χ *ϊ*αλήοου δι’ Α

θήνας έκτακτοι άμαξοστοιχίαι καί μετά τά μεσονύ
κτιον.

I Εις Μοσχάτον θέλει σταματά ή έκ Πειραιώς αμαξο
στοιχία τής 6.35 π. μ. καί 6.35 μ. μ. καί ή έξ Αθη
νών τής 7 π. μ. καί 3 μ. μ.

Άμέσως μετά τήν άγόρευσιν ταύτην ήναγκάσθην νά 
αισθανθώ αίφνηδίαν εύάρεστον έκπληξιν. Βλέπω έπί τοΰ 
βήματος τόν έμμανή φιλέλληνα, τόν λαμπράν άνταπο- 
κριτήν τών «Daily News», τόν προσφιλή όμοτράπεζον 
τών Willis’s Rooms, τόν Σκίννερ. Μέ τό αφελές ύφος του, 
μέ τάς άβιάστους εκφράσεις του, μέ τό άπαράμιλλον αί
σθημά του, αύτός ό έγκλείων περισσότερον φιλελληνισμόν 
παρά δέκα Έλληνες, ό γενναίος μαχητής, καί αισθημα
τικός ανταποκριτής έν τοΐς Κρητικοΐς, όμιλεΐ μετά τής 
άπλοϊκής έκείνης καί άνεκφράστου χαράς παιδίου εύρόν- 
τος τήν μητέρα του. Ό αρχαίος τής 'Ελλάδος λατρευ
τής, ό παρακολουθήσας καί προασπίσας αύτήν έν δλοις 
τοΐς κινδύνοις καί έν ολαις ταΐς δυστυχίαις της, ούτινος 
τάς φιλελληνικάς δάφνας έμάρανεν ή σκιά τών αριστο
κρατών φιλελλήνων, είναι ήδη έν τή δόξγι του. Ευρίσκει
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(Κεντριχή άηοβήχη, ’Οδός Σταόίον, άπέναντε τοΟ Ταχυδρομείου).


