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Β. ΓΑΒΡΙΗΑΙΔΗΣ ΛΙΕΓβΥΝΤΗΧ

ΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΣ

II11*. Μάς μένει νά έξετάσωμεν, διά νά τελειώσωμεν 
κ,αί τόν κ. Σωτηρόπουλον, τό ττοός τήν Εξεταστικήν 
Επιτροπήν υπόμνημα αύτοΰ. Τό ύπόμνημα φαίνεται α
πολογία δχι υποδίκου, άλλά καταδίκου. Οΰτε αναιρεί 
τι έκ τών άποδιδομένων αύτώ, οΰτε έκ τών κατ’ αύτοΰ 
κατατεθέντων γεγονότων άντιπροβάλ.λει αύτόςάντιγεγονός 
τι. ’Απλώς λογικεύεται, κατά τό φαινόμενον έπιτηδειό- 
τατα, κατά βάθος σκαιότατα. Τό ψυχολογικόν αύτό βά
θος τόν καταδικάζει πλειότερον τών έναντίον αύτοΰ μαρ- 
τυρηθέντων. Τόν παρουσιάζει άνθρωπον δστις, και άν δέν’ 
έδέχθη τά δώρα, ήδύνατο νά τά δεχθή, καϊ άν δεν έ- 
κλεψεν, ήδύνατο νά κλέψη. Άπαισίαν έντύπωσιν έμποι- 
οΰσιν είς πάντα τίμιον άνθρωπον τά ροκαμβολικά μαθή
ματα άπερ δίδει έκ τών ύστέρων είς τόν Βελένδζαν περί 
τοΰ πώς έπρεπε νά κάμη τής δουλειαίς του καλλί
τερα, ώστε καί τόν σκοπόν του νά έπιτύχη καϊ ό- 
λιγώτερα χρήματα νά έξοδεύση. Σχεδόν έκφράζει πό
νον ή ψυχή του πώς δέν πήρε καϊ έκεΐνα τά όποια υπο
τίθεται οτι πήρε, καϊ έκεΐνα τά όποια έδωσεν είς τόν 
Γκορδζήν ό Βελένδζας, διότι μπορούσε τό πράγμα νά 
γίνη μόνον δι’ απλής άδειας. Διά μέσου τής άπολογίας 
του χαίνουσι τόσα κενά, τά όποια μόνον έναντίον του 
δυνατόν νά πληρωθώσι. Ιδίως μάς έφάνη απορίας άξιον 
διά λογικευτήν τόσω δεινόν, ώς ό κ. Σωτηρόπουλος, πώς 
δέν λαμβάνει ύπ’ όψιν δτι ό άναγνώστης ήδύνατο νά 
έπεκτείνη τήν έπιρροήν τοΰ δώρου ούχϊ μόνον εις τόν 
διορισμόν τοΰ Γκορδζή, άλλά καί είς τήν άπόκρυψιν τοΰ 
έλλείμματος. Αύτά τά δύο τούλάχιστον ήσαν άλλη- 
λ,ένδετα. Ή δε έπιμονή του όπως άποδείξη οτι ό διορι-1 
«μός τοΰ Γκορδζή δέν ωφέλησε διόλου τόν Βελένδζα εί
ναι έπιμονή πολύ ύποπτος. Άγνοεΐ φαίνεται ό ύποπτος 
ότι όσα περισσότερα πρόσωπα προσχωροΰσιν είς τό έγκλη
μα, τόσω ή θέσις τών εγκληματούντων είναι έλαφροτέοα.

Λησμονεί νά σκεφθή δτι άδύνατον νά μήν έδόθησαν είς 
τόν Βελένδζαν ύποσχέσεις διοικητικής δικαιολογίας τοΰ 
ελλείμματος. Καϊ έπι τέλους ό Βελένδζας άπέβλεπεν 
όχι είς ενός μηνός άδειαν, άλ). είς πόλεμον ελληνοτουρ
κικόν, παρατεταμένον, περίπλοκον, δπου θά έχώνετο μέ
χρι λαιμού, καϊ θά είχε πολλάς εύνοιας καϊ εύκολίας 
τών κυβερνώντων καί δτι ό πόλεμος σηκόνει νερό καϊ . . . 
χρήμα. Έπαναλαμ,βάνομεν δτι άπέναντι τόσον προφα
νούς ώφελείας τοΰ Βελένδζα έκ τοΰ διορισμού τοΰ Γκορ
δζή καϊ τής έλευθερίας ής έμελλεν έξ αύτοΰ ν’ άπολαύ
ση διά νά ριφθή είς τάς τύχας τοΰ πολέμου αΐ όποΐαι 
πολλάκις αποβαίνουν πλουτοφόοοι τύχαι, ϊκαναϊ έπομέ
νως νά καλύψωσιν οχι έν, άλλά δύο θηβαϊκά έλλείμμα- 
τα, τά έπιχειρήματα τοΰ Σωτηροπούλου αποβαίνουν πολύ 
οπισθόβουλα.Τόν έκθέτουν' δεν τόν άνακουφίζουν. Ή λο
γική του καταντά, δίστομος' δι’ αύτής ένώ ζητεί νά 
πείση τούς μέλλοντας δικαστάς του οτι ό διορισμός τοΰ 
Γκορδζή καθιστά τήν δωροδοκίαν άπίστευτον, δι’ αύτής 
ζητεί νά πείση άκόμα δτι ό Βελένδζας ζητών νά διορισθή 
ό Γκορδζής, έζήτει νά έπιταχύνη τήν άνακάλυψιν τοΰ έλ
λείμματος! Καθ’ δσον άφορά τά συγκινητικόν του έπιχει'τ 
ρήμα δτι «ή δωροδοκία είναι διαφθορά, προκειμένου δέ 
»περϊ διαφθοράς, μόνον είς πρόσωπα, έχοντα όμοίαν μέ 
»τάς κοινάς γυναίκας τήν ύπόληψίν, δύναταί τις νά 
«προσέρχηται άνευ προπαρασκευών καί προφυλάξεων», 
έρωτώμεν τόν κ. Σωτηρόπουλον, τί πταίει ό Βελένδζας 
άν άπό τοΰ 1870 ώς φίλος μετ’ αύτοΰ καϊ συνδιασκε- 
πτόμενος περί άμοιβαίου πλουτισμού καϊ συνεταιριζόμε- 
νος μεταλλεία έσχημάτισε τήν πεποίθησιν οτι «ό Λεμο
νής είναι άνθρωπος τοΰ παρά» ; Καϊ τί πταίομεν καϊ 
ήμεΐς άν τόσω πολύ δυσπιστοΰμεν είς τάς άπολογίας τοΰ 
Σωτηροπούλου, δταν άξιότιμος πολίτης,διευθυντής εται
ρίας, μάς άπεκάλυψεν άλλοτε δτι ό Σωτηρόπουλος διά 
συμφέροντα τά όποια έπρεπε νά συζητηθώσιν είς τήν 
Βουλήν καϊ έδέχθη δώρα και έζήτει καί άλλα ;

θ'. Τελευταία κεραυνοβόλος έναντίον τοΰ Σωτηρο
πούλου κατάθεσις είναι ή ύπό τοΰ νϋν Προέδρου τών 
πρωτοδικών κ. I. Τσάτσου περί τοΰ τότε Είσαγγελέως κ.)

Τ
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πτεύετο, ό δέ Σωτηρόπουλος—κζτά την ιοιαν ομολο
γίαν του—περισσότερον τοϋ Μπένση, αίφνης συνελήφθη 
ύπό τοΰ τελευταίου μαζύ μέ τόν Σζμοθράκην, «fcjjov· 
■τ*ς πρό αύτών τά έγγραφ* εκείνα, οσα ρητώς ό 
Είσαγγελεύς παρήγγειλε τώ ύπουργώ νά μή Γδη ό Σα
μοθράκης». Καΐ έκτοτε έπηκολούΟησεν ή κρυφά άπό τόν 
Σωτηρόπουλον τηλεγραφική συννεννόησις μετά τοϋ έν θή- 
βαις ένεργοϋντος άνακριτού Λέκα, ώ; νά ήτο ό τότε ύ
πουργός Σωτηρόπουλος Βελένδζας ό Β’.

* ♦
Χυΐ«.πέρασμ.α. Έάν ό Σωτηρόπουλος δέν καταδι· 

κασθή (.Lilian ραρτνρωι· διά δωροδοκίαν, Οά καταδικα· 
σθή ά'φευκτα ώς διατελέσας καΐ αύτός έν γνώσει τού έλ·
λείμματος.

ϋαλεβάν.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ.

ην έβλεπα καλά καλά καΐ είπα μοναχός μου:
.ί λάθη οπού γίνονται ’στής γής αύτής τή σφαίρα ί 
Ανδρας νά λέγωμαι έγώ τ’ άνδρείκελο τοϋ κόσμου, 

καί τσούπα ή λεβέντισα νά ήναι Περιστέρα !
Αύτή, ποϋ μέ μιά μπάτσα της άν θέλ.γι γίά άστεΐα, 
μπορεί νά βγάλη δλη μου τήν οδοντοστοιχία.

Αλήθεια άνδρες είμαστε χΓ έμεΐς τά σαμιαμύθια, 
εμείς τά παληοξόανα κΓ οΐ νεκροσκελεποί, 
ποϋ ή καρδιά μας σάπισε ’στά θηλυκά μας στήθεια, 
ποϋ κΐ’ ή γυναίκα άρχισε νά μάς ποδοπατή ;

Γατί νά καμαρώνουμε καΐ γϊ’ άνδρες νά περνούμε, 
καί σάν τόν Σαρδανάπαλο φουστάνια δέν φορούμε ;

Ω ! πόσους, πόσους άπ’ αύτούς, πού χάσκουν δλη ’μέρα 
μ’ένα σπαθί ’στή μέση τους καΐ στέμμα ’στό κεφάλι, 
’μπορεί μονάχη της αύτή ή τσούπα Περιστέρα 
μέ μία κλιματόβεργα ’στά πόδια νά τούς βάλλη.
ΚΓ δμως μέ πόζα τά σπαθί βροντούν μές ’στή,ς πλατείαις

·*» - - .1

Προχθές κΓ έγώ άντάμωσα αύτή τήν Περιστέρα ! 
έμύοιζ’ έπανάστασι έδώ καΐ δέκα μίλια, 
είς τό κορμί της έβλεπες τής λεβεντιάς άέρα, 
κΓ άκόμη αίμα δίψαγαν τ’ άχόρταγά της χείλια. 
Κοντή, μέ μάτι φλογερό κΓ ήλιοκαμμένη όψι... 
άν είχε δίπλα της σπαθί, μπορούσε νά σε κόψη.

Τό φΰλον δά τών κυριών παράμερα τ’ άφίνω* 
άφού έδώ κατήντησαν οί άνδρες θηλυκά, 
συλλογισθήτε μόνοι σας τί θάναι πιά έκεΐνο . . . 
γιά ϋπνο μόνο χάνεται καΐ γιά έμπορικά.
Έκεΐ ποϋ είναι ή φυλή τών γυναικών κΓ άς μείνη, 
γιατί θαρρώ πώς δέν ’μ,πορεΐ χειρότερη νά γίνη.

ΕΙΠΦΥΛΛΙΣ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ — Μή, φωνάζει, θά τοϋ ξυλώσης τό ρούχο, κ’ έπειτα 
δέν ράβεται

Μ’ άφίνει. Τρέχω έπάνω. Μέ κυνηγά. Τρυπώνω σέ μία 
κάμαρα. Δέν προφθάνω νά κλείσω τήν πόρτα καΐ χώνε
ται ή μισή μέσα.

— Μή, θά σέ στρυμώξω, φωνάζω, έγώ.
— Μή, θά μέ σκάσης, φωνάζει έκείνη.
Άφίνω τήν πόρτα. Χώνεται μέσα. Κλείνω τότε μέ 

(τόν σύρτη τήν πόρτα.
Λαμβάνω θέσιν άμύνης έγώ, καΐ θέσιν έπιθέσεως έκείνη.
— Έλα ! κραυγάζω προκλητικώς
Μέ κυττάζει, τήν κυττάζω. Μετρούσαμε τάς δυνάμεις 

μας σάν τήν γάτα μέ τόν σκύλο.
Σκύβει, καί άστραπηδόν βγάζει τή γόβα της.
Ό κίνδυνος παρέστη. Άναβαίνω στό κρεββάτι. Γυρί

ζω, βλέπω τήν λαμπάδα μου, τό περιζήτητον κερί μου 
εις τό είκονοστάσιον. Τό αρπάζω.

— Προτείνετε, άρμ.! Μά τον θεό, Αφροδίτη, σοΰ 
τό χώνω δλο μέσ’ τό στόμα άν ελθης κοντά μ.ου, βοώ 
θρασέως.

Ή Αφροδίτη στέκεται, μέ βλέπει, σκέπτεται πρός 
στιγμήν. Μ’ άγριοκυττάζει. Όρμά, έπειτα, μέ πιάνεε 
άπό τά πόδια, μέ σύρει, πέφτω στό κρεββάτι, μού ρί
χνεται, μ’ άρχίζει στής τσιμπιαΐς. Φωνάζω έγώ, μέ 
δαγκάνει έκείνη. Φθάνω είς τήν έσχάτην άπελπισίαν.

ΜΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ.
I 862

ΙΊ3» άριβ. 293).

II αν«πιστη{χεαχά.
ΛιάΛογοι μετά. επεξηγήσεων.

Μετά τά λεχθέντα ή ’Αφροδίτη θυμώσασα έτάχυνε τό 
βήμα δπως άπέλθη.

Τρέχω κατόπιν της, τήν φθάνω, τήν τσακώνω άπό τό 
φουστάνι, θέλει νά φύγη έκείνη, τήν τραβώ έγώ, μού 
σπρώχνει τό χέρι έκείνη, γιά νά μού τό ςεκολλήση άπό 
τό φουστάνι της, τραβώντάς την τραβώσά με, ξυλώνον- 
ται ή σούρες.

Τήν άφίνω* φεύγω* μέ κυνηγά.
’Ανεβαίνω την σκάλα, μέ φθάνει, μέ τσακώνει άπό τό 

σουρτούκο. Στέκω. Μ’ αρπάζει άπό τά μαλλιά όπισθεν, 
μού ξετινάζει σχεδόν μετά λύσσης τό κεφάλι. Βγαίνει ή 
μάνα μου νά μάς χωρίση ξεκαρδισμένη τσά γέλια.

Λοιπόν τί ήρωας νά ’βρής μές ’στή γενείά μας τούτη ; 
γυρεύεις ενα λείψανο άρχαίου μεγαλείου, 
καΐ άπαντας τά μούτσουνα ομογενούς τσιφούτη,

Ποϋ 
οί ν

ιϋ σήμερα λεβέντηδες καΐ ήρωας νά ’βρήτε,;
— Σειληνοΐ κΓ οΐ Πρίαποι τριγύρω σας πηδούν,
’στόν καφφενέ σαπίζουνε οί νέοι Συβαρΐται, 
κΓ άπό τήν τόση χαύνωσι κΓ ή τρίχες των μαδοϋν.
Τό σύνθημά των λέγεται—Γυναίκα χβέ Χτομ.άχιί— 
γΓ αύτό καί μόνο πολεμούν οΐ Μαραθωνομάχοι!

Καΐ μές’ σ’ αυτή τή στείρωσι, μέσα σ’ αύτή τή βρώμα, 
πού κΓ οί σταυροί σέ γαϊδουριών κρεμιούνται πισινά, 
δέν φαίνεται σάν όνειρό ν’ άκούς γυναίκας στόμα

Άκόμα τσούπα λιγερή, άπάνω ’στόν άνθό της, 
είδε γονείούς· ’στά σίδερα τής φυλακής δεμένους, 
είδε σφαγμένο κατά γής τόν έναν άδελφό της, 
καΐ τήν ψυχή της ’γέμισε τό γογγυτό τού γένους. 
Άπηλπισμένη φούχτωσε πρώτη φορά πιστόλι, 
καΐ Τούρκου έφαγε ζωή τό πρώτο της τό βόλι.

Μέ δίψα γίά έκδίκησι ’στ’ άθώα της τά στήθη 
έβγήκε κλέφτης ’στό βουνό καί καπετάνιος πρώτος, 
’στόν ίσκιο γεροπλάτανου άζένοιαστη ’κοιμήθη, 
καί τήν νανούρισε γλυκά τοϋ τουφεκιού ό κρότος.

δύο κουμπιά. Χώνω τό χέρι μου παρά μέσα. Θέλει 
άποσυρθή, δέν τήν άφίνω. Μέ γρατζουνίζει τά χέριο 
Έγώ δέν έννοώ νά τ’ άποσύρω. Μέ δαγκάνει δυνατώτί 
ρα. Τίποτα έγώ. Έκεΐ, έκόλλησα. Αρχίζει ό πόλεμε 
ό επιθετικός.

Τό πιστεύετε ; Μ’ έπιασε άπό τή μ.ύτη νά μ.έ σκάσν 
— Άφησέ με, φωνάζω έν άπελπισία.
— Όχι, δέν σ’ άφίνω άπαντά άγρίως, γιά νά σέ μά

θω άλλη φορά.
— θά μέ σκάσης.
— Πες παρντόν.
— Παρντόν, παρντόν, μΐλ φουά παρντόν.
Εί'ξευοα καί καυ,πόσα γαλλικά.
Μ’ άφ ίνει. Σηκώνομαι. Αγριεύω, καΐ,
— Τώρα, ήλθε ή σειρά μου. κραυγάζω.
Τής ρίχνομαι καΐ κολλώ στή μέση της ώς βδέλλα. Κοκ

κινίζουν τά ’μμάτιά της, άστράπτουσι τά ’δικά μου. 
Άπ’ έδώ τήν εχω, άπ’ έκεΐ μέ έχει. ΙΙαλαίομεν, δαγ·

κανόμεθα σάν τά σκυλιά, καί κρεμνιζόμεθα άπό τό κρεβ 
βάτι.

Νέτα !
Κτυπά τό κεφάλι της στά σανίδια καΐ λειποθυμεΐ. 
Ανοίγω τήν πόρτα καΐ τρέχω νά φέρω νερό.
Μπαίνει ή μάνα μου μ.έσα καΐ τήν βρίσκει γελώσαν.

Είχε κάμει τήν ψευτολειπόθυμον.

Ί» • ι, ,. . # <ί «y^Vj/U-ΛΙΛΙΑ ---- Γ..,
κΓ ή συντροφιά καμάρωνε τό θηλυκό άγόρι.

Ποίός είναι πρώτος ’στό σπαθί καί πρώτος ’στό λιθάρι ; 
ποίός ήμπορεΐ μακρύτερα άπ’ ολους νά πηδά ; 
ποιος φαίνεται ’στό πάλεμμα πίό άξιο παλληκάρι, 
καΐ ποιά φωνή γλυκύτερα τούς κλέφταις τραγουδά.;
Είς δλα ό άμούστακος νικά έπαναστάτης, 
κΓ δλοι μυρίοζηλεύουνε τήν τόση λεβεντιά της.

ι’Μπορούσε ολομόναχη νά πολεμά μέ δέκα, 
γίά άνδρα τήν έγνώριζαν κΓ οΐ βράχοι κι ή σπηλιχΐς, 
αύτή ή ίδια ’ξέχανε πώς ήτανε γυναίκα,
καΐ άφοβα λημέριαζε ’στών λύκων τής φωληαΐς.
Καΐ τώρα έρχεται έδώ έλεύθερη νά ζήση, 
καΐ δλη της τήν κλέφτικη ζωή νά λησμονήση.

Νά μή τήν σφίγγη τό σπαθί, νά μή βαστά τουφέκι, 
τό φύλό της τ’ άληθινό νά θυμηθή κομμάτι, 
νά μάθη νά κτενίζεται, νά ράβη καΐ νά πλέκη, 
νά κοιμηθή καΐ μιά φορά σέ μαλακό κρεββάτι.
Νά πάη κΓ είς τά θέατρα, ’στής μπύραις, ’στά Πατήσια, 
νάναι κυρία τού συρμού, ν’ άφήση τά βουνίσια.

Καλώς την τήν λεβέντισα !.. σταυρούς αύτή δέν θέλει, 
μόνο τόν άνδρα της ζητά καΐ ’λίγο μας ψωμί* 
μή λυπηθήτε τίποτα γίά τόν Σπανοβαγγέλη.

βθ«Ι1·ΐ».

Επιστρέφω μέ τό ποτήρι στά χέρια. Τήν βρίσκω σάν 
μισοσυνερχομένην.

— Όλίγο νερό, ψιθυρίζει μέ έξησθενισμένην φωνήν.
Τής δίδω τά ποτήρι. Μόλις τό λαμβάνει, καΐ μιά, μέ 

περιχύνει.
Τήν κυττάζω, γέρνω τό κεφάλι μου άπό τήν μίαν 

πλευράν, ώς άφωνον δείγμα άληθούς θυμού.
Φορώ τό καπέλλο μου καΐ φεύγω χωρίς νά είπω τι.
Καθ’ όδόν έμονολόγουν ώς έξής.
— Δηλαδή, ήτο μιά γαϊδουριά της πρώτης τάξεως. 

’Ορίστε πουκάμισο, ορίστε λαιμοδέταις . . . Αύτό θά ’πη 
νά δίνη κάνεις πολύ θάρρος στά κορίτσα . . . Σέ κάμουν 
καββάλα . . . ’Άμ έννοιά της, καΐ δέν τής ξαναμιλώ . . . 
θά τήν κάμω νά πιή φαρμάκι. Αύριο θά τά φτειάσω μ.έ 
τήν Ελένην, ποϋ νά τήν κάμω νά σκάση. Δέν εΐνε κο
ρίτσι, άδελφέ, αύτό, γιά νά κάμη κάνεις μαζύ του χω
ρατά . . . Ναι, δέν σού λέγω, οτι έπειδή είχαμε παρα
γνωριστώ, οτι ήμποροϋσε κάνεις βαθμηδόν κάτι νά κά
μη . . . άλλά . . . δαγκάνει ή κερατόπιστη . . . Τίπο
τα, διακοπή σχέσεων. Άς εύρη άλλον . . . Καΐ τί ώφε- 
λήθην, παρακαλώ, κύριοι, άπό τόσον καιρό ποϋ γνωριζό- 
μεθα ; — Απολύτως τίποτα. Ναί, δέν σού λέγω, τήν 
φίλησα κατά λάθος μιά φορά. Άλλά τί βγαίνει μ’ ένα 
φίλημα; Ώχ, άδελφέ . . Θά τής ’πώ μάλιστα, νά 
μού κάμη τήν χάρι νά μή μπατη ούτε στό σπίτι μας... 
Ηλθε ;—Τί άγαπάτε, κυρία ; Κάμμία σχέσις μεταξύ
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΚΡΙΑΚΑ.
Λ.’.

Χημ.εεώαεες έξ άφηγήσιως τής εδίαες.
Περίπου κατά τό 1879. Είς έν χωρίον τής Σιάτιστας 

τής Μακεδονίας. Μικρά οικογένεια χωρική. Ό μεγαλεί- 
τερος υίός συνεκρότησε συμμορίαν κατά τό ήμισυ έπανα- 
τικήν, κατά τό ήμισυ ληστρικήν—άλλά πάντοτε κατά 
τών Τούρκων καί έξήλθεν είς τά βουνά. Οί Τούρκοι εκ
δικούμενοι έφυλάκισαν τόν πατέρα καί τήν μητέρα. Ή 
κόρη κατώρθωσε νά διαφύγη τάς ανιχνεύσεις τών Τούρ
κων. *Η πατρική οικία έμεινε κλεισμένη καί βουλωμένη.

Ένίοτε ή τολαηράκόρη «ε’.σέβαινε» άπό τό παράθυρο καί 
πότε «άδειαζε όλο τό βίο», πότε κάτι ειργάζετο. Μίαν 
'ημέραν πήρε άλεϋρι νά φΐάξη πήτα- είχε ’δ·35 είς ένα μα
ξιλάρι μέσα κουμπούρα γιομάτη. Καί μελαγχολική έμο- 
νολόγει :

—Ή καϋμένη η μητέρα άπό τό φόβο τη; ποϋ πέταςε 
την κουμπούρα ;

Δύο Τούρκοι μ’ ένα χοιστιανόν — προδότην — την 
είδον οτι μπήκε 'στό πατρικό σπήτι. Τούς είδε καί 
αύτή. "Η μάλλον τούς ήκουσε διαλεγομ,ένους έξωθεν 
τής θύρας.

— ΙΙού είναι μ.ωρ’ ή τσοϋ.τα^ τοϋ Κριάκα ή ά-δελφή ;
— Γειά το, γιά το.
Καί ό χριστιανός έβεβαίωσε τήν ταυτότητα τής τσού- 

.τασ, τού Κριάκα τής ά.δελφής.
Ή τσούπα διήλθε τήν κρισιμωτέραν στιγμήν. Ή ε

πρεπε νά πέση είς χεΐρας τών Τούρκων, ή νά σωθή όπως 
όπως.

Δέν χάνει καιρό. Αρπάζει τήν κοιγι.τοϋρα, βγαίνει 
σ’ τό παραθύρι καί άποτεινομένη πρός τόν ενα έκ τών 
Τούρκων, τόν πλησιάσαντα περισσότερον:

— "Ελα 'δώ, παρακάτω, γουρουνομύτη, γιά νά μετρή
σουμε τά μπόγιά μας.

Δέ χασομερώ, βγάζω τήν κουμπούρα, σημαδεύω, πάρ- 
τον κάτω, ήρχιβε νά ξεσφαγιάζη έκεϊ δά μπροστά μου, 
νά μουγγρίζη σά γουρούνι.

Έγώ τότε βγαίνω άπό τό παράθυρο πάλι κι’ άπό 
σπήτι σέ σπήτι, άπό αύλή σέ αύλή, χάνουμαι μέσ’ τά 
σοκάκια καί κρύβουμαι σ’ τό σπήτι τής θείας μου.

Άπεφάσισε νάβγη έξου, νά πάγη νά βρή τόν άδελφό 
της, νά γίνη κι’ αύτή άρματωλάς, κ·.’ αύτή νά γίνη 
κλέφτης.

Ή θεία της άνθίσταται. Κορίτσι μοναχό πώς θά πάη

’στά βουνά, μαζύ μέ άνδρες, πού ακούστηκε αύτό τό 
πράγμα. "Επειτα δέν συλλογίζεται τόν πατέρα της, τήν 
μητέρα της, οί Τούρκοι θά τούς κόψουν, σάν τό μάθουν, 
θά βάλουν φωτιά σ’ όλα τά συγγενικά σπήτία.

— Άς τούς κόψουν. Έγώ δέν παραδίδομαι σ’ τούς 
Τούρκους.

Αύτή ήτο ή άπάντησις καί αύτή ή δικαιολογία.
Καί γλίγωρα γλίγωρα, άπεκδύεται τήν γυναίκα. Λαμ

βάνει τό φύλον τής καρδιάς της, γίνεται Βλάχος άφού 
πρώτα κατέφυγε σ’ ενα άλλο συγγενικό σπήτι. Βάζει πο- 
δίτσα, βλαχόκαλτσαις, τσαρούχια, καί τό μανοήλι τοϋ 
κλέφτη ’στό κεφάλι.

Καί φεύγει. "Ηξευρε τούς δρόμους, ήξευρε τά κατατό- 
πια, διότι μικρά, πολύ μικρά, έφευγε κρυφά άπό τό σχο
λειό καί γυρνοϋσε τά βουνά.

’Στό δρόμο πηγαίνοντας κόβει καί τά μαλλιά της, 
μαλλιά κατάμαυοα σάν τοϋ κοράκου τό φτερό, μακρυά, 
μέ συμπάθειο, ίσα μέ τό χέρι της καί τά ρίχνει άπάνου 
στ’ άγκάθια, στά πουρνάρια άπάνου. "Ητανε άσπρη, κά
τασπρη τόν καιρό πού έφυγε. Τά βουνά, ό ήλιος, δύο 
χρόνια πόλεμος, ή μπαρούτη, τήν άγρίεψαν, τήν έμαύρι- 
σαν. Καί τώρα πάλι ήρχισε νά παίρνη άπάνω της. Νά 
τήν βλέπατε πρό τριών τεσσάρων μηνών είς τήν Λάρισ- 
σαν, όταν φορούσε άκόμη τήν φουστανέλλαν της. Ητο 
αγνώριστη.

Ταραγκωνάρι ώνομάζετο τό βουνό ό’που λημέρευε ό ά
δελφός της.

Πρώτα πρώτα άπαντά τό κλέφτικο τό καραούλι.
— Πέ τού Γεώργου τού Κριάκα πώς τόν θέλω.
— Καπετάνο, σέ θέλει ένα παιδάκι.
Οί δύο άδελφοί συναπαντώνται. Άλλά δέν αναγνωρί

ζονται. *0 άδελφός τής Περιστέρας είναι υψηλός, μαυ- 
ρομούστακος, μόλις εικοσαετής.

Ανταλλάσσονται δύο μεταξύ των :

— Γειά σου.
Καί ή φωνή, καλλίτερα τής μορφής προδότις, άνα- 

γνωρίζει τούς δύο άδελφούς.
Είς τό βουνό, εις τόν ρωστικόν καί δυνατόν άέρα, αί 

συγκινήσεις, αί περιπτύξεις, τά δάκρυα, οί εναγκαλισμοί, 
τό άναφιλλητό, όλα άποτελέσματα νευρικών άδυναμιών, 
εις τό βουνό αύτά δέν λαμβάνουσι χώραν.

Άμέσως, μετά τήν άναγνώρισιν, άρχεται ή έπίπληξις 
τού αδελφού καί ή δικαιολογία τής άδελφής.

— Τί μού γένηκες άνδρας ; Τί ήλθες έτσι ;
Ή άδελφή διηγείται,πώς έμεινε μονάχη,πώς τής φυλά

κισαν τόν πατέρα καί τήν μητέοα, πώς έζήτησαν νά τήν 
συλλάβουν οΐ Τούρκοι, πώς έφόνευσε ένα καί βγήκε ’στά 
βουνά, πώς άπεφάσισε ν’ άκολουθήση τόν άδελφό της.

— "Οπου σύ κ’ έγώ. Άν πεθάνης έσύ θά πεθάνω κ’ 
έγώ μαζύ σου. Άπ’ τό κοντό θά σ’ έχω, δέ σ’ άφίνω.

Ό άδελφός κάμπτεται.
Καί τώρα γίνεται τό χρίσμα τοϋ άρματωλοϋ. Άπά 

Βλάχο; πρέπει νά γίνη κλέφτης. Νέα μεταμφίεσις. Καί. 
ιδού αύτή τώρα—ή μάλλον αύτός—μέ φουστανέλλα, μέ. 
πέρβελη, μέ όλο τό τακίμι τό άνδρίκιο. Δέν ξεχώριζα 
άπ’ τ’ άλλα τά παλληκάρια. Γιατί δέν είχα νά τό πο> 
καθαρά καθαρά, όπως ή άλλαις αί γυναίκες, κόρφο δέν 
είχα, ήμουνα σάν άγόρι.

Σέ ύπενθυμίζομεν τήν ήλικίαν της' ήτο τότε δεκαπεν— 
ταέτις.

Τό βάπτισμα τοϋ νέου της ονόματος, τοϋ ανδρικού, 
είναι καί αύτό περίεργον.

Ό άδελφός της τής προτείνει διάφορα ονόματα :
— Ζαρκάδα ;
— Ό/?·
— Καραιιπατάκης ;
— Όχι.
"Ηθελε νά ονομάζεται :

μας δέν ύπάρχει. Σάς παρακαλώ νά μέ άφίνετε ήσυχον.' 
Δέν σκοτίζομαι πολύ, 
άλλη μέ παρακαλεΐ 
μέ τά χρήματα στό χέρι, 
κι’ άποσένα πιό καλή.

Καί θά έννοώ τήν Ελένην, θά πής, ότι μπορεϊ έκείνη 
άπό τή ζηλοτυπία της νά ’πάγη' νά τό ’πή τής μάνας 
της. Καί δέν πάει ; Άδιάφορον πρός τόν κύριον, φάει 
χον,Ιοϋρ. Είνε, άδελφέ, έπί τέλους κορίτσι . . . Έκεϊνα 
τά κρέατά της, ή έλήτσα της, τό τρεμουλιαχτό μαγου- 
λάκι της, κ’ έκεΐνο τό πόδι, τό ολοστρόγγυλο, σάν φρα- 
τζόλα . . . Ψυχή μου στά Πατήσια, ποϋ πάει ό δρόμος 
Ισια . . . "Οχι, άς άφήσωμε τόρα τά χωρατά, ή 'Ελένη 
είνε κορίτσι πού τό λέει ή μάνα του. Τό διαολάκι νάζα 
πού σούχει . . . Τί κουτός πού εΐμουν τόσο καιρό νά μή
τής ριχτώ . . . Νά, τέτοιο κεφάλι πού σέχω καί σέ κα
μαρώνω.

Καί έδωκα τεταμένην τήν παλάμην τής χειρός μ.ου 
έπί τοϋ προσώπου μου νά έφαρμοσθή.

Είχον φθάσει πρό τού Νοσοκομείου, οτε ήκοόσθη φω
νή τις.

— Τίς εί ;
— Έγώ, άπαντώ έγώ.
— ’Πίσω !
— ’Πίσω ; Καί έν τίνι δικαιών.ατι, κύοιε, υ,ού διακό- 

πτεις τον Ορομον ;

— Βρέ ’πίσω. Πού θέλεις νά σού δώσουν καί λόγον.
— Γιά νά σού 'πώ, κύριε, έδώ έχομεν σύνταγμα, καί 

δέν έπιτρέπεται νά παρεμποδίζεται ή έλευθέρα επικοινω
νία τών πολιτών. Ζώμεν ύπό Συνταγματικόν κράτος.

— Μωρέ, ήκούσθη φωνή δευτέρα, τί τόν φυλάς, βάρα 
του, είνε φοιτητής, γιά νά ’ξέρη νά μιλά έτσι περί Συν
τάγματος.

— Μά άδελφέ, σταθήτε, είμαι πολίτης καί πάω δου
λειά μου. Ω διάολε. Νά ’βρή κάνεις τον μπελά του 
στά καλά καθούμενα.

— Βρέ 'πίσω σοϋ λέγω.
— Μά άπό ποϋ νά περάσω ;
— Μωρέ ’πίσω, κέρατά.
— Αΐ στάσου, στάσου, πάω, πάω.
Καί άπερχόμενος—Σταυρωτίδες τοϋ μασκαρά, ύπεψι- 

θύρισα, εννοιά σας, καί θάλθη καιρός ποϋ θά σάς φάμε 
τό ’μμάτι.

ΓΙρός έπεξήγησιν, λέγω, ότι οί κόψαντές με τόν δρόμου 
ήσαν ιππείς χωροφύλακες. Χωροφύλακες ά'νδρες, όχι ώς 
τά σημερινά τσακνοκούδουνα, όχι άπομαζώματα τών 
τριόδων, όχι ρεμούλες, ό^ι τέλος κάθε καρυδιάς καρύδι, 
άλλά στρατιώται πεπειραμένοι, στρατιώται, όνόματι καί 
πράγματι.

— Χού, χού, είπον καθ’ έαυτόν άπερχόμενος. Τά 
πράγμα θά παραχόνδρυνε. Κάτι σπουδαΐον τρέχει. Βήμα, 
ταχύ.

Έφθασα παρά τά Χαυτεΐα.
— Ποϋ πάς ; Μέ σταματά φωνή τις.
Τίτο σταυοωτοϋ καί τούτου ίππέως.»
— Πάγω, κύριε, άπαντώ, στό Ψυρή, στό σπίτι μου.
— ’Πίσω, δέν έπιτρέπεται.
— Καί ποϋ θά κοιμηθώ, στό δρόμο παρακαλώ ;
— Κοιμάσαι άλλη ώρα. Τόρα δέν εϊνε άνάγκη, είνε 

’νωρίς.
— Έχω, κύριε χωοοφύλας, στό σπήτί μου ασθενή.
— Κύριε χωοοφύλας ; Γιά νά ξέρης έλληνικά, θά ’πή 

οτι είσαι φοιτητής. Κύριε χωροφύλαξ, είπες ; ’Πίσω, 
κύριε φοιτητά, σού λέγω.

— Έπί τέλους, ναι, μάλιστα, είμαι φοιτητή; . . Τί 
απαιτείτε άπό έμέ ; Τί θέλετε άπό έμέ ; Τί μέ παρεμ
ποδίζετε νά ύπάγω, όπου θά ύπάγω ; Τί σάς χρεωστώ ; 
‘Τπάρχει ή δέν ύπάρχει Σύνταγμα ; Είμεθα ή δέν εΐμε- 
θα έλεύθεροι πολϊται ; Έπί ποιου νόμου στηριζόμενοι 
μοϋ παρεμποδίζετε τόν δρόμον ; Έμένα εΐμποοεϊ νά μοϋ 
πεθαίνη ή μάνα μου, ό πατέρας μου, ό άδελφό; μου, ό 
συγγενής μου, ό Θεός τέλος. Σύ πρός τί μέ έμποδίζεις 
τής όδοΰ μου ; Σύ, δέν ήσο, κύριε χωροφύλαξ, πρό τοϋ 
γίνης χωροφύλαξ, πολίτης ; Ήθελες νά σά; κάμω έγώ, 
ο,τι μού κάμης σύ, άν ήμουν είς τήν θέσιν σου ; Είμαι, 
λέγεις φοιτητής ; Αΐ καί τί. Όπως σύ άντιπροσωπεύ- 
εις τήν τάξιν καί τήν άσφάλειαν, άντιπροσωπεύω καί 
έγώ, ώς ακαδημαϊκός πολίτης, τούς ελευθέρους θεσμούς

τής πατρίδος μου καί πατρίδος σου. Είνε έντροπή σου. 
Δέν σοϋ έδωκεν ή πατρίς, κύριε, τό ξίφος καί τήν περι
κεφαλαίαν διά νά ήσαι δούλος τών θελήσεων τού ένός 
καί τού άλλου. Ή έθνοσυνέλευσις άνέθηκε τήν τήρησιυ 
τοϋ Συντάγματος είς την φιλοπατρίαν τών Έλλήνων, 
καί είσαι καί σύ Έλλην πολίτης στρατιώτης. Φέρεις· 
στήθος ; Φέρω καί έγώ. ’Έχεις όπλονγ Έγώ δέν έχω. 
Διότι είμαι άπλός είρηνοφύλαξ, καί οχι σπαθοφόρος. Θά 
μέ πληγώσης ; Θά μέ φονεύσης ; ‘Υπάρχουν πεντακό
σιοι συνφοιτηταί μου νά έκδικήσουν τό αίμά μου. Καί. 
όπισθεν τούτων ολη ή Ελλάς.

Ό κόσμος είχε συναθροισθή πέριξ μου καί μεταξύ τοϋ 
πλήθους καί πέντε δέκα φοιτηταί έκ τών παρακειμένω»* 
καφενείων.

— Φιλοσοφία, μωρέ, Οά μοϋ μάθης έμένα, μοί άπαντά, 
ό χωροφύλαξ ξιφουλκών. Πίσω !

— Πίσω σύ, άναφωνούσιν οί πολϊται.
Άντ’ άπαντήσεως ό χωροφύλαξ κεντά τόν ίππον καί, 

εισορμά έν τώ μέσφ τού πλήθους.
"Ηρξατο τότε γενικός κατ’ αΰτοϋ λιθοβολισμός. Πλη

γείς τήν κεφαλήν καταπίπτει τού 'ίππου, ότε ήκούσθη— 
σαν φωναί : Ζήτω ό Γαριδά-Ιδης.

Ό λαός σπεύδει τότε πρός τήν όδόν Αιόλου τροχάδην. 
Ό σκοπός τής ’Εθνικής Τραπέζης βοά : ’Στά όπλα ί Ή 
φρουρά προτείνει όπλα. Έκεΐ συναντώ τήν γειτόνισσά μο» 
’Ελένην μετά τοϋ άδελφοϋ της. (ακολουθεί).

··. χ
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— Σπανοβαγγέλης.
Τήν άφίνει έπειτα ό αδελφός της ντυμένη, μέ τό νέο 

■της’ όνομα, και τή συμβουλεύει νά παρουσιασθή μονάχη 
της -είς τη συμμορία ώς νέο παλληκάοη.

Όταν πήγε κι’ αντάμωσε την συμμορία, τούς άπηύθυ- 
■νεν ες εφόδου την άνδρικωτέραν όλων τών φράσεων, ή ο
ποία λέγεται, άλλά δέν γράφεται.

— Γειά σας ορέ ....
— Κι’ άλλος σύντροφος μάς ήλθε, έψιθύρισαν τά μέλη 

•τής συμμορίας.
t'Escci τό τέλος ]

ΚΕΝΤΙΑΙΣ

Είνε άνυπόφορον ! Δέν μπορεί κανείς κατά τήν δεκάτην 
■π. μ· νά περάση άπο τό πεζοδρόμιον τοΰ καφενείου τής 
θέαιδος. Σταθμεύουν εκεί όλοι οί μεσΐται, όλοι οί κολ- 
λ.υβισταί, τόσαι άράχναι τοΰ χρηματιστηρίου μέ τετα
μένα δίκτυα. Καταλαμβάνουν όλον τό μήκος τοΰ λιθο
στρώτου. Χειρονομούν ώς δαιμονιώντες. Καί εστιν άκοϋ- 
σαι ιερογλυφικά :

— ΙΙοιός παίρνει τό τέταρτο !
— "Εχω χίλια λαύρια ! 90 τά 3 ί
— Δίνω ·ί καί τέταρτο.
— ’Έλα τόρα ’ θά μ’ άφήσης τό μισό φράγκο.
— Καλώς, ώρισες !
Καί όλ αυτά βροντωόώς, μεγαλοφώνως- φυσιογνωμίαι 

απεχθείς, πελςδναί, χαλκόχροοι- άπό καιροΰ είς καιρόν 
μάγκα τις ΐσταται παρατηρούσα αύτούς· έως ότου ήχή- 
ση ό κώδων τοΰ χρηματιστηρίου καί τότε λέγουσι μερι
κοί : Παιδιά! έκτύπησαν τά κουδούνια. Πάμε κ’ έγείναμε 
γελοίοι ! Καί τρέπονται όλοι τήν πρός τήν σκάλαν τοΰ 
ναού τοΰ Ερμου καί τοΰ Μελά, μέ οφθαλμούς έζοιδημέ- 
νους καί αστράπτοντας, επιθυμίαν χρήματος είς τά
στήθη καί τα χέρια εις τής τσέπαις......... τοΰ άνοήτου
θύματός των.^ Ο κ. Κοσσονάκος, οστις κατεβάζει τούς 
στραγαλατζήόες άπό τά πεζοδρόμια, παρακαλεΐται νά 
μάς πετάξη κι αύτούς άπ’ έκεϊ, διότι έμποδίζουσι τήν 
κυκλοφορίαν.

Λυπούμαι διότι 6χ διαφωνήσω πρός τήν αγαπητήν 
διεύθυνσιν τοΰ φύλλου, έν ω γράφω, άλλ’ άς μοι τό έπι- 
τρέψνι' αυτό λέγεται έμφύλλιος πόλεμος, τό είζεύρω* 
<αλλ ακούσατε ό',τι θά εϊπω καί άν θέλετε πείσατε με, 
διότι έχω ολην τήν διάθεσιν πρός τοΰτο. Δέν είμαι έγώ, 
οστις θ άναλάβω τήν ύπεράσπισιν τοΰ ίπποσιδηροδρόμου, 
■ώς έχει- άλλά νομίζω ότι ολιγώτεοος πάταγος χρειάζε
ται δι ελλείψεις αναπόφευκτους έν Έλλάδι. Δύναταί 
•πάς τις νά τώ λέγη ταύτας, άλλά δέν αξίζει τόν κόπον 
■νάνάγωνται αύται είς περιωπήν ζητήματος. Παράδοξος 
μανία, ής ήμεϊς οί ελληεες έχομεν άποκλειστικώς τό 
•προνόμιον, όλα νά τά κάμνωμεν ζητήματα’ δύο προχθές 
άνεγνώσαμεν άρθρα ύπό τήν επιγραφήν «τό τροχιοδρομι- 
κόν ζήτημα». Είς τά τόσα προσκόμματα, είς τούς λί
γους, ούς θέτουν οί αμαξηλάτες είς τάς γραμμάς, είς 
τους ολίγους άνοήτως κακεντρεχείς, οί όποιοι επίτηδες 
•συγκρούουν τάς άμάξας των διά νά έχουν νά φωνάζουν, 
«ς μη προστίθηται καί ή κατακραυγή τής ανεξαρτήτου 
•δημοσιογραφίας,ήτις δέν έχει ανάγκην ούτε είσιτηρίωνδω- 
fsav είς τά βαγόνια τής εταιρίας, ούτε τών ψήφων τών 
αμαξάδων. Οεατμος,

ΤΟΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ.

Ή έν Μαγκεστρία πανηγύρι^.

(“13. άριβ. 29?)

Τό πρώτον Waltz έτελείωσε, καί τά ζεύγη, ηδυπαθή, 
άπηυδημένα, ροδόχροα, προκλητικώς άσθμαίνοντα είσ- 
ρέουσιν είς τόν άντιθάλαμον. Τό διαμέρισμα τοΰτο, δ
περ χωρίζουσιν άπό τής ύποκειμένης αιθούσης όλίγαι 
βαθμίδες, άναδεικνύει τήν αύτήν πολυτέλειαν καί μεγα
λοπρέπειαν, ήν καί τά λοιπά. Είναι ευρύς, τετράγωνος 
θάλαμος, περιέχων τρυφηλότατα έδώύ.ια, καί έξαιρέτους 
εικόνας έπί τών πεποικιλμένων τοίχων. Μία έκ τών ει
κόνων εκείνων παριστά τήν ρωμαντικήν καί ένδοξο* 
νύμφην τοΰ Βοσπόρου διαγραφεϊσαν ύπό λαμπρού καλλι
τέχνου- τό περικαλλές θέαμά τη; μέ προσείλκυσε καί 
πλήρης ευάρεστου ρέμβης έστην μελετών τά ροδιζόμενα 
ύπό τούς τελευταίους ασπασμούς τοΰ Ήλιου Βοσπόρεια 
κύματα, τάς μεγαλοπρεπείς αρχιτεκτονικά; πτυχάς τής 
'Αγίας Σοφίας, καί τό εύάρβστον σύμπλεγμα τών συμ.- 
πεπιεσμένων στεγών τής Κωνσταντινουπόλεως, ήν τόσω 
φυσικώς άπεικόνισεν ή καλλιτεχνική διάνοια. Άλλ’ ο
φείλω νά όμολογήσω ότι ή ποιητική φαντασία τής ε
σπέρας έκείνης μέ κατέστησε βάρβαρον, καθότι μετά τόν 
έμμανή χορόν οστις κατεπόνησε τό άβρόν σώμα τής συγ- 
χορευτρίας μου, ή δυστυχής δεσποινίς έπελάβετο τοΰ 
βραχίονός μου, ώς άγκύρας αναψυχής, καί είσήλθε μετ* 
έμοΰ είς τόν άντιθάλαμον άναμένουσα τάς ύπέρ αύτής 
μέριμνας μου. Πλήν φεΰ ! ώς αί σύζυγοι τών βασιλέων 
άγριων τινων μερών, ή άτυχης νεάνις ήναγκάσθη ακόυσα 
νά ταφή με-' έμοΰ είς τήν άβυσσον τών σχολαστικο- 
καλλιτεχνικών μελετών μου. Καί παριστώμεν άμφότε- 
ροι, έγώ μέν κεχηνώς έν τή ρέμβη μου, έκείνη δέ χα- 
σμωμένη εν τή κοπώσει της, τά Απλοϊκόν καί καλοκά- 
γαθον σύμπλεγμα άνατολιτών νεόνυμφων, έπισκεπτο- 
μένων τό φρικαλέον άγαλμα τοΰ ΓΙατριάρχου. Έπί τέ
λους όμως ή ρέμβη μου κατηναλώθη, καί τότε ήννόησα 
τό έγκλημά μου, δπερ έπαυσα νά έπανορθώσω καταλα- 
βών μετά λαμπράν άγκωνομαχίαν μίαν έδραν διά τήν 
εύμενή δεσποινίδα μου, καί θέσας ώς θυμίαμα ένώπιόν 
της, μίαν άξ'.όλογον μερίδα παγωτού, δι’ ού τήν κατά- 
κτησιν τά πολύ πλαγητά χειρόκτιά μου έθυσίασαν καί. 
τήν τελευταίαν ραφήν των.

♦
* *·

Ίκανοποιήσας ούτω τήν εθιμοτυπίαν, κατέστην ελεύ
θερος όπως έν άνέσει σπουδάσω τά πέριξ. Πρός τήν δυ
τικήν πλευράν τοΰ θαλάμου, υπάρχει Ούρα άγουσα είς 
τά έστιατόριον, καί διαχωριζομένη άπ’ αύτοΰ διά μεγα
λοπρεπούς παμμεγέθου; ύέλου, δι’ ής διεφαίνοντο προ- 
κλητικώτατα, τά κανονικώς εκτεθειμένα εδέσματα τής 
εσπέρας. Τό μέγα εκείνο ΰέλινον φράγμα είχε τήν λαμ
πράν ιδιότητα ν’ άποσύρηται ύπό τό δάπεδον διά πε
ριέργου μηχανισμού, καί ν’ άφίνη ελευθεραν τήν πρός τά 
έστιατόριον είσοδον" απέναντι τής πλευράς ταύτης υ
πάρχει έτέρα Ούρα άγουσα είς τερπνότατον περίπτερον, 
άγροτικοτάτην έχον τήν διασκευήν, καί άναδεικνΰον είς 
τό μέσον ρωμαντικάν άναβρυτήριον περιέχον άπειρους πί
δακας. Είτα τό βλέμμα μου στρέφεται πρός μίαν τών 
γωνιών τοΰ θαλάμου, παρατηρώ ώραίαν θήκην έξ άνα-

κάρδου, πεοιέχουσαν διαφόρους έφημερίδας. Πλησιάζω 
πρός τό μέρος εκείνο μετά τής δεσποινίδος μου άναπαυ- 

• θείσης πλέον αρκούντως καί άμα τή προσεγγίσει μου αισ
θάνομαι έγωϊστικωτάτην συγκίνησιν. Έκ τής θήκης έ
κείνης, άποκρύπτον όλους τούς άλλους τίτλους, ζωηρόν, 
φαιδρόν, παμπόνηοον, δίκην φιλοπαίγμονος γαλ'.δίου, 
προκύπτει τό «Λ/// Aarfirai”. Ένόμισα ότι είς τούς μι
κρούς έκείνους, οφιοειδείς, οξείς χαρακτήρας ές* ών συνί- 
στατο ό τίτλος έκείνος ένόμισα ότι ένεκλείετο τό βλέμ
μα σου, φίλτατε Βλάσιε, έπιθεωροΰν τά τής εσπέρας έ
κείνης, ώς αυστηρός ελεγκτής τοΰ έν ’Αγγλία άνταπο- 
κριτοΰ Σου. Κ* ερρίγησα έκ χαράς. Πλήν φαίνεται ότι 
τό αισθηματικόν τοΰτο ρίγος ήσθάνθη διά τοΰ βραχίο
νός μου ή έπ’ αύτοΰ στηριζομένη Άλβιονίς, καί ηρξατο 
καταβάλλουσα ιδιαιτέραν προσοχήν πρός τό άναθρώσκον 
έκ τής θήκης φύλλον, ού τόν τίτλον τή βοήθεια ό
λων τών ελληνικών γνώσεων, άς άπέκτησεν έν τώ έκ- 
παιδευτηρίφ της προσεπάθει, νά έξιχνιάση.

— Μ . .ή Ξά. . νε σάϊ, έποόφερεν έπί τέλους θριαμ- 
βικώς μετά τρομερόν φιλολογικόν αγώνα. Τί σημαίνει 
αύτό

— Dont. loose yourself ! είπον άναλαμβάνων τό έογον 
τοΰ μεταφραστοΰ.

— Πώς ; ήρώτησεν έντρομος ή αφελής κόρη. Νά μη 
χαθώ ; Χάνονται ποτέ οί άνθρωποι;

’Αντί άπαντήσεως, διερράγην είς γέλωτας 
Ω Γλυκύτατε Γλυκύτατε ! Γλυκύτατε .' Τίς θά τολ-

μήση νά έρμηνεύση τό αχανές απόφθεγμά Σου ;
* ★

*
Έκ τής αιθούσης ακούεται ή μουσική τών τετραχο

ρών. Κατ’ έμήν ιδέαν ό κανονικός ούτος, αβίαστος, καί 
βραδύς χορός παρέχει τήν καλλιτέραν εύκαιρίαν πρός 
τήν σπουδήν τών ποοσώπων όθεν άντί νά λάβω μέρος 
είς αύτόν, καταλαμβάνω έπί τοΰ βήματος λαμπράν θέ
σιν /.τισαο.τιαζ/»· (MxapSkr Πανάγιοι Συνοδικοί !) Έ- 
κεΐθεν |χω εκ νέου πρό έμοΰ τό γενικόν θέαμα, άλλ' ήδη 
δύναμαι νά περιλάβω καί πολλάς ειδικότητας. Έν πρώ- 
τοις προσελκύει τήν προσοχήν μου, καί προκαλεϊ τόν 
θαυμασμόν μου ή μεγαλοπρεπής έγγαμος Άγγλίς μέ τήν 
χρυσόχρουν έσθήτα, τήν' πεποικιλμένην διά μελανών τοι- 
χάπτων, καί μέ τά έκ λεπτού σπινθηρίζοντος χ άλυπος 
κοσμήματα της. Είναι θαυμασια ! Νομίζω ότι βλέπω

θές άσθμα τοΰ χορού, έζογκούμενοι καί ύπενδίδοντες δί

όμαλαί, εύρεϊαι, αλαβάστρινα·., ευφρόσυνοι δίκην δρόσε 
ράς οάσεως έν τή καυστική έρήμω τών πόθων, εκείνοι οί 
βραχίονες, οί στρογγυλοί, τορνευτοί, είς ούς ή περί τό 
μετακάρπιο* λεπτότης, καί ή περί τήν ωλένην σφαιοικό- 
της δίδει τό ηδυπαθές σχήμα σάρκινου κώνου, όλα ταΰ
τα τήν περιβάλλουσι διά τοιαύτης καλλονής, διά τοιού- 
του γοήτρου, διά τοιούτου ηλεκτρισμού, ώστε νά παρα 
σύρη καί τό στωϊκώτερον πνεύμα. Παρ’ αύτήν είναι 
φίλος συνάδελφος Α. ό έκ Αιβερπούλ «ταφιδέμπορος, 
οστις εύρίσκεται έν ήδυπαθεϊ έκστάσει, καί κάμπτεται 
ύπό τό βάρος τής καλλονής τής συγχορευτρίας του. Τόν
παρακολουθώ διά τοΰ βλέμματος ότέ μέν ώχριώντα, ότ

δέ πορφυρούμενον, άλλοτε σκιοτώντα, καί άλλοτε διαμε- 
νοντα έν τρυφηλή νάρκη. Είναι ευδαίμων, καί είμαι βέ
βαιος ότι δέν τόν τυραννεΐ τουλάχιστον κατά τήν εσπέ
ραν έκείνην τό φάσμα τής έκπτώσεως τών σταφίδων 
άλλ’ απέναντι τής σφρίγώσης έκείνης καλλονής υπάρχει

του. ’Έχει τοιαύτην άντίθεσιν ή ουρανία καλλονή της 
πρός τήν Σατανικήν καί δολοφόνον καλλονήν τής έγγά- 
ζου, ώστε ή είκών τής τελευταίας μέ όλα τά ζωηρά 
χρώματά της ώχριά καί εκλείπει πρό αύτής Τό ικ-ιδία-

ϊήμά μου σπεύδω νά πλησιάσω τό τετράγωνον ού μ,έρβ' 
άπετέλει. Πλήν δεν άπήλαυσα πολύ είς τήν θέσιν έκεί-

Έγενόμην έξαλλος. Ό δεύτερος στρόβιλος έμελλε ν’ 
συλλαβει ακαταδάμαστον πόθον νά 

χορευσω μετ’ αυτής. Άλλά τίς νά μέ παρουσίαση ; Κα
ταφεύγω παρά τ·35 κυρία Α. ήτις κατά τήν εσπέραν ε
κείνην ώς πρός τάς συστάσεις ήτον ό Μέντωρ μου. Άτυ-

περικαλλής κόρη ήτο πλήρης άθωότητος καί ήμην ήδνχ 
έτοιμος νά φέρω προς αυτήν τήν πρότασίν μου περί -ο5 
άρχομένου χορού, οτε όπισθέν μου ακούω μίαν άνηλεή, 
όξεϊαν, καταστρεπτικήν φωνήν :

Έν όνόματι τοΰ «ΛΓζ> Ύάχεσαι» στήθι !
Ητον απαισιον . Καί ήτον ή πρώτη φορά καθ’ ήν κα—

χον πρό έμοΰ τόν έν Μαγκεστρία ζωηρόν καί χαριέντα 
ανταποκριτήν τοΰ προσφιλούς μας φύλλου, τόν ανήσυχο* 
/Γείραμε ; άφ’ έτέρου ήμην πλήρης δυσαρέσκειας καί λύ
πης, διότι τό Μαγκεστριανόν αύτό δαιμόνιον, μ’ ίπεί~ 
pafar έν μέσφ τών ήδυπαθεστέρων πειρασμών μου.

Συγγνώμην, φίλτατε Βλάσιε, διά τήν προδοσίαν ! Έ* 
ω ό έν τή πόλει εκείνη ανταποκριτής σου μ.οί ώμίλει. 
περί σοΰ, καθ’ ό’λον τό διάστημα τοΰ δευτέρου στροβί
λου, τό βλέμμα καί ή διάνοια μου ήσαν αφιερωμένα είς· 
τόν άπολεσθέντα ’Άγγελον, κλίνοντα έν τή δίνη τοΔ 
χορού έπί τοΰ αριστερού ώμου τοΰ έθελοντοΰ.

Sic transit gloria.. .’amoris.

I
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’Αλλά τό πνεύμά μου μετά τάς πρωτοτύπους έκείνας 
μορφάς, παρεπέμφθη καί πάλιν είς τάς σελίδας του 
Όρατίου.—Καί άνεφώνησα .-

Quandum Protens, pecus egit, altos,
Visere mentes.

★ *
♦

Έν τώ μεταξύ οί Lancers είχον τελειώσει, καί όταν- 
έπανήλθον είς τήν αίθουσαν αύτη ήτο σχεδόν έρημος, · έν 
ω έκ τού άντιθαλάμου ήκούετο άένναος βόμβος τών έκεΐ 
εύρισκομένων προσώπων. Έν τώ ttiatp τής αιθούσης συ— 
ναντώ τόν κ. Άκ. κάλλιστον άνδρα καί συνάδελφον έν 
τώ έμπορίφ. Είς τόν κύκλον μας προσετέθη μετ’ ολίγον-. 
ό κ. Π. ό κ. Α. ό συγχορευτής τής προγρα^είαης 'Ηρας, 
καί ό κ. Μπ. άξιος τής Γορτυνίας γόνος. Απαντες λει
τουργοί τής σταφίδος. Ήτον ο,τι έξαίσιον τό έμ.πορικόν 
μας σύμπλεγμα έν τώ κέντρω τής ηδυπαθούς έκείνης 
αιθούσης, άπό τής όποιας δέν έλειπε παρά είς μεσίτης, 
όπως μεταμ,ορφωθή είς άγοράν σταφίδων.. Έν τούτοις τά 
πρόγραμμα δλων ήμών κατά τήν έσπέραν έκείνην ήτο 
λίαν εϋχαρι, ή δέ συνδιάλεξίς μας δέν έτάφη έντός τών 
βαρελίων, άλλ’ ήκολούθησε τάς έθνικωτέρας, φαιδροτέ- 
ρας, καί προκλητικωτέρας φάσεις. Εννοείται ό’μως οτι 
ολίγα σταφιδούχα βέλη περί τής νέας έσοδείας δέν έ- 
βράδυνον νά ριφθώσιν, διότι έπί τέλους μία έσπέρα δέν 
ήρκει νά μάς καταστήση έντελεΐς άποστάτας τοϋ έμπο
ρίου. Μετ’ ολίγον λαμβάνω τήν μεγίστην εύχαρίστησιν 
νά συναντηθώ έν τή αιθούση μέ τόν κ. Βαλ. φέροντα έ- 
παςίως έπί τού στήθους του τό παράσημον τοϋ Σωτήοος. 
Τήν έσπέραν έκείνην ώμίλει έπίσης μέ τόν συνήθη πα
τριωτικόν ένθουσιασμόν του, άποδεικνύων πάντοτε ότι 
είναι άκράδαντος θιασώτης τοΰ βασιλέως του, καί διά
πυρος λάτρης τού Έθνους. Ό φιλόπατρις άνήρ δέν άμε- 
λεΐ ούδεμίαν εύκαιρίαν όπως άποδείξη τά λαμπρά καί 
σπάνια αίσθήματά του ταύτα, καί είναι δικαίως τό άν- 
τικείμενον τών γενικών έπαίνων διά ταύτα. “Ελαβον 
τήν τιμήν νά συστηθώ είς τήν Κυρίαν του εύγενή, άξιο- 
πρεπή καί σεμνοτάτην καλλονήν, έχουσαν τόν Ελληνι
κόν τύπον συνηνωμένον μέ Έλληνικωτάτην καρδίαν, καί 
συνδυάζουσαν τήν Έθνικήν άφέλειαν μέ τήν Ευρωπαϊ
κήν άνάπτυξιν 'Ολίγα βήματα περαιτέρω άπαντώ τόν 
κ. Κορ. έκ Λονδίνου έλθόντα έπίσης, διασπείροντα εύθυ- 
μίαν, ζωηρότητα, καί χαριτολογίας. Είναι τόσον έμμα- 
νής λάτρης τών αιθουσών, όσφ καί τού Χρηματιστηρίου, 
καί είς άμφότερα ταύτα τ’ άντίθετα στοιχεία άναδει- 
κνύει τήν αύτήν ύπεροχήν. Τήν έσπέραν έκείνην ιδίως 
είναι θαυμάσιος. Τρέχει έδώ, πλησιάζει έκεϊ, τόν χά- 
νουσιν είς τό waltz, τόν εύρίσκουσιν είς τούς τετραχό- 
ρους, άναφαίνεται είς τήν αίθουσαν τής ύποδοχής, πβ- 
ριπλανάται είς τούς διαδρόμους, έπιστρέφει είς τόν άν- 
τιθάλαμον, παρουσιάζεται έχων άνά μίαν Κυρίαν εις 
έκαστον βραχίονα, καί τέλος είναι πανταχοΰ παρών, καί 
πανταχού διασπείρων τήν φαιδρότητα. Εύρίσκομαι είς 
τόν διάδρομον, καί διέρχεται έκεϊθεν μετά σπουδής, 
προφέρων συνάμα φυσιολογικά άποφθέγματα.

— ’Αγαπάτε πολύ τόν χορόν κ. Κορ. τφ λέγει είς 
φίλος του.

— Οσοι άγαποϋσι τόν χορόν είναι λαμπροί χαρακτή
ρες (jolly characters) άπαντά.

* *
• +

Στηρίζομαι έπί τοϋ βρκχίονος τοϋ άνταποκριτού σου, 
xott περιτρέχω τάς σειράς τών προσώπων άτινα· αναπαύ

ονται έν τή αίθούσνι καί τώ άντιθαλάμφ άνακτώντα 
ζωηρότητα διά τάς προσεχείς Λογχομαχίας (Lancers). 
Διερχόμεθα πρό τής θέσεως" τής κ. Ν-. Ή Κυρία Β. είναι 
πλησίον της ένασχολουμένη νά παρουσίασή εις αυτήν τόν 
νεαρόν Γ. Σημειωτέον οτι ή κ. Ν. είναι ό τύπο; τής 
πολυσαρκίας.

— Κυρία μου, λέγει r, είσηγήτρια, έπιτρέψατέ μοι νά 
βάς παρουσιάσω τον κ. Γ.

— Άλλά, σάς παρακαλώ, όχι μέ τόν σκοπόν τοϋ νά 
χορεύσωμεν, έπιλέγει ώχριών ό άφελής νεανίσκος.

Έγκαταλείπομεν τή* άγαθή* έκείνη* Τριάδα, καί 
προχωρούμε*. Είς μίαν γωνίαν .τοϋ άντιθαλάμου,τό βλέμ- 
μ.α μου συγκρούεται μέ τό βλέμμα ηδυπαθούς μεσηλικος. 
Ίσταμαι όπως θάυμάσω τήν έπιβλητικήν καλλονήν της 
καί όσω περισσότερον θεωρώ, τόσω πλέον θαυμάζω.Πλην 
αίφνης ό σύνδεσμος τών αντιλήψεων μου διαρρύγνυται 
υπό τής προσπελάσεως λαμπράς νεάνιδος, ής ή άφρόεσσα, 
πρόσφατος, δροσερά καλλονή επισκιάζει τό πρώτον άν- 
τικείμενον τής προσοχής μου.

— Είναι ή Mistres R. μοί λέγει ό σύντροφός μου πα- 
ρατηοήσας τήν διεύθυνσιν τού βλέμματός μου.

— Καί ή άλλη ή πλησίον της νεωτέρα ;
— Ή κόρη της.
Άπεχώοησα καταπνίγων ένα στεναγμόν καί ψιθυρίζων 

•τό τού Όρατίου:

Ο Filia pulchra, matris pulcherior !

Έξερχόμεθα είς τό περίπτερον είς ο επικρατεί θυμη- 
δεστάτη δρόσος. Ώραϊαι πλευραί έκ θαυμασίως γεγλυμ- 
μένου ξύλου, σχηματίζουσαι ότέ μέ τοιχώματα, ότέ δέ 
θόλους, ότέ δέ κοιλώματα, δίδουσιν είς τά δροσερώτατον 
έκεΐνο διαμέρισμα ρωμαντικωτάτην όψιν. Είς τό μέσον 
εύαοέστως τάσσεται τά κομψόν άναβρυτήριον, ούτινος οί 
"λεπτοί πίδακες παριστώσι τό μεγαλοπρεπές θέαμα αδα
μαντινών νηματίων μεταβαλλομένων άμα τή πτώσει 
των είς αδαμαντίνην κόνιν λαμβάνουσαν διαφόρους χρω
ματισμούς ύπό τό έκ τοϋ άντιθαλάμου είσρέον ποιητι
κόν φώς.

Κατ’ άρχάς νομίζομεν ό’τι είμεθα μόνοι, δτε πρό ένος 
τών εύρισκομένων μεγαλοπρεπών κατόπτρων παρατηρού
με* δύο αορίστους φυσιογνωμίας, διαγραφομένας έν τή 
ανακλαστική ύέλω. Τό φώς είναι άμυδρόν, καί ένώ άφ' 
ένός διαβλέπω παιδικάς κεφαλάς, άφ’ έτέρου παρατηρώ 
γυναικείας έσθήτας. Τό περίεργον αύτό αίνιγμα μέ βα
σανίζει κ’ έκφράζω είς τόν σύντροφόν μου τήν άπορίαν 
μου. Ούτος αρχίζει νά μειδιά.

— Λοιπόν τώ λέγω, μή άποστρέφων τό βλέμμα άπό 
πού κατόπτρου, τί είναι αύται αί Σφίγγες ·

— Είναι αί Πουριταναί, μοί άπαντά.
— Τί έννοεΐς ;
— Οϋτω τάς ονομάζω έγώ. Μετ’ ολίγον θά ίδγς καί 

Οά μέ δικαιώσιρς.
ΙΙράγματι μετ’ ού πολύ αί όπισθεν ήμών νεάνιδες 

διήλθον διευθυνόμεναι πρός τόν άντιθάλαμον. Ήσαν νεά
νιδες βεβαίως, άλλ’ είχον τήν κόμην τόσον βραχέως κε- 
άαρμένην, κατά τόν έπικρατοϋντα παρά τισι συρμόν, 
ώστε παρεΐχον τήν θέαν άσχημοτάτων μειράκιων.

— Λοιπόν, Πείραζε ; μοί λέγει ό σύντροφός μου κατά 
^τό ίδιάζον ύφος του.

*
* *

Οί διάφοροι χοροί διαδέχονται άλλήλους, καί μολα
ταύτα ούδέν σημεΐον καταπονήσεως άναφαίνεται. Όλοι 
έξακολουθοΰσι διατελούντες ζωηροί καί σφριγώντες. Οί 
τετράχοροι επαναλαμβάνονται καί έν τή ήρέμω αυτών 
κινήσει τά χορεύοντα ζεύγη εύρίσκουσιν άνάπαυσιν. Με
ταξύ τών Έλληνίδων διακρίνονται αί Λιβερπούλειοι Α
λαζόνες, ή κυρία Ρ. καί ή κ. Κ. Αί ώραϊαι αύται Κυρίαι 
ε-ιβάλλουσι παντοΰ τόν θαυμασμόν διά τών λαμπρών χα
ρακτήρων των και διά τοϋ μεγαλοπρεπούς σώματός των. 
Τάς παρατηρώ έπιμόνως καί ούδεμίαν έλλειψιν δύναμαι 
·.ά διακρίνω είς τήν εντελή καλλονήν των καθωραϊζομένην 
έπί πλέον καί διά τής σεμνότητος καί τής γλυκύτητος. 
Έπίσης έφελκύει τήν προσοχήν μου ή κ. Σπ. έχουσα νεα- 
ράν, φαιδρά* καί άθωοτάτην φυσιογνωμίαν καθισταμένην 
Οελκτικωτέραν διά τών διόπτρων, άτινα τάσσονται περί 
τούς οφθαλμούς της. Ή κ. Α. λαμβάνει τήν καλωσύνην 
καί μέ συν.στά είς αύτήν διά τόν προσεχή άντίχορον, όν 
όμως δέν ήδυνήθην νά χοοεύσω μετ’αύτής, καθότι εΐχεν 
ήδη ύποσχεθή είς άλλον. Μίαν μεγάλην έλλειψιν διακρί
νω είς τήν άλλως τε έντελή έκείνην συναναστροφήν· ήτον 
ή έλλειψις τού κ. Σκυλίσση, άνδρός έχοντος μεγίστην ύ
πόληψιν καθ’ ολον τό Manchester, καί διακρινομένου διά 
τά μεγαλα φιλοπατριωτικά αίσθήματά του. Ήπόοησα πο
λύ καί έλυπήθην διά τήν άπουσίαν τού άξιοτίμου τούτου 
προσώπου, περί ού πολλά είχον άκούσει είς Μαγχες·ρί«ν, 
είτα όμως έπληροφορήθην ότι ήτον άδύνατος ή έκεΐ πα
ρουσία του. καθότι άπουσίαζε τήν έποχήν έκείνην είς ΙΙα- 
ρισίους.

*
* *

Είναι ένδεκάτη ώρα. Διά νεύματος τού προσελθόντος 
οικοδεσπότου, ή μεγαλοπρεπής ϋελος, ήτις έχώριζε τόν 
άντιθάλαμον άπό τού έστιατορίου, ύπεχώρησε καί έςηφα- 
νίσθη πρός τά κάτω. Τό διάστημα έμεινεν έλεύθερον καί 
πολλά όοεκκώντα ανυπόμονα ζεύγη, είσώρμ,ησαν είς τό 
μεγαλοπρεπώς κατηρτισμένον έστιατόριον. Αί Κυρίαι πα
ρατάσσονται είς τάς τοαπέζας καί οί κύριοι παρά τάς 
Κυρίας. Έπί μίαν στιγμήν δέν βλέπω παρά συγκεχυμέ- 
νην μυρμηκυιάν κατακλύζουσαν τό προκλητικόν έκεΐνο 
διαμέρισμα. Είτα όλοι οί είσορμήσαντες λαμβάνουσι θέ
σεις καί τό θέαμα καθίσταται κανονικώτατον. Έν τώ 
μέσω τής σχηματισθείσης ούτω; εύδίας παρατηρώ τόν 
προσφιλή καί άξιόλογον Σκίννερ, άείποτε μειδιώντα, αεί
ποτε φαιδρόν, άείποτε ένθουσιώντα, μέ όλον τό βάρος τών 
δύο Κυριών, αϊτινες προσεκολλώντο έπί τών βραχιόνων 
του. Μέ βλέπει μακρόθεν καί μάτην προσπαθεί νά μοί 
άποτείνγ) νεύμα διά τής χειρός. ’Αδύνατον .' Αί περικαλ
λείς 'Αοπυιαί του τόν άπασχ,ολοΰσιν όλον. Μόλις κατορ- 
θόνει καί κινείται μεταξύ τού πλήθους, όπερ τόν περιβάλ
λει. Συνεπάθησα είς τήν κατάστασιν του καί έσπευσα,ϊνα 
τόν απαλλάξω τοϋ ήμίσεως βάρους του. Ιίλήν πρός μεγί
στην έκπληξίν μου παρατηρώ άντί εύγνωμοσύνης άντί- 
στασιν. Καί ό αγαπητός φιλέλλην’ άποκρούσας τήν φι
λανθρωπικήν προσφοράν μου διέσχιζε τάς ομάδας κύπτων 
ύπό τήν πίεσιν τών ήρωΐνων του.

— Είναι φρικαλέον φορτίον, κ. Σκίννερ, τφ λέγω ένώ- 
πιον τών Κυριών, δίόων ούτω καίριον τραύμα κατά τής 
εθιμοτυπίας.

— Ώ ! φίλε μου, άπαντά ήδέως ίλαρυνόμενος ό Ιλα- 
ρίων, είναι γλυκύτατον φορτίον.

Καί τάς τελευταίας τρεις λέξεις, ό άνταποκριτής τών 
«Ημερησίων Νέων», έπρόφερε μέ τό ένθουσιώδες καί έξ
αλλον πάθος ερωτικού ήρωος.

Τέλος σεβασθείς τήν αίσθηματικήν επιμονήν του, μετ
έβαλον τοόπον συνδρομής καί μετά τινας έρεύνας κατώο- 
θωσα νά διευκολύνω τήν εΰρεσιν καταλλήλων θέσεων δι’ 
αύτόν καί τάς Άφροδίτας του.

*
* *

Τό δεΐπνον είναι άφθονώτατον καί πλουσιώτατον. Ού
δέν λείπει έξ έκείνων, άτινα καταρτίζουσι τ’ αριστοκρα
τικά συμπόσια. ’Ιδίως ό καμπανίτης είναι έξαίσιος καί 
ρέει άκαταπαύστως. Αί φιάλαι διαδέχονται άλλήλας έπί 
τών τραπεζών μετά καταπληκτικής ταχύτητος καί είναι 
τόσον έξαίρετον τό σπινθηρίζον έκεΐνο ύγράν, ώστε φαίνε
ται ότι δέν δύναται νά έμπνεύσν) κόρον. Ίδιάζουσαν με
γαλοπρέπειαν άπετέλουν αί έκτακτοι κρυστάλλινοι καί 
πρισματώδεις φιάλαι, αϊτινες έμπεριεΐχον τόν πολυτελή 
έκεΐνον οίνον, καί ούτω τό συμπόσιον τής εσπέρας έκεί
νης ήν άπηλλαγμένον τών χονδροειδών κοινών φιαλών,εις 
άς τίθεται ό συνήθης καμπανίτης. Τά παραθέματα τών 
τραπεζών σχηματίζουσι ποικιλίαν έκτακτον καί άφθονία 
Οαυμασία έπικοατεΐ έν αύτοΐς, ’Ιδού τά διάφορα είδη, έξ 
ών συνέκειτο τό Menu :

Saumon garni.—Sauce Ravigote.— Soles a la Phcni- 
cienne.—Chaufroid de Cailles a la Circassienne.—Filets 
de Volaillcs en Balle Vue.— Citelettes d’Agneau a la 
Lucullus.—Pain Isabelle.—Selle de Chevreuil pique.— 
Galantine de dinde aux truffes. — Jarabon d’York a la 
gelee.—Gros pitis de Gibier au Madere.—Agneaux Rdti 
a la Bergire Olympienne.—Langues έ I'Ecarlate.—Pou- 
iardes du Maus Rities.—Mayonnaise de Crustacis.—Sa- 
lade Russc a la gelee.—Charlottes d’Athines aux Prai
ses.—Croiitcs a la Grecque — P..jn d’ananas aux pista- 
ches.—Gateau de Roi.—Suedoise de fruits a la gelic. 
—Timbales glacees a la Reine.—Crime francaise au 
chocolat. — Gelies de Oantzic. — Paniers d’oranges.— 
Corbeilles dc Caramel lleuri. — Desserts : Glaccs Mou
ses aux fruits frais. — Chocolat glace a la crime. — 
Cafi glace Λ la crime.—Fruits.

Έν τοιαύτ·/) έκπληκτική άφθονίιφ κ* έκλεκτή πολυτε. 
λείας, βεβαίως καί αύτός ό Λούκολλος θά έξίστατο καί θά 

] έκορέννυτο, όφείλομεν όμως νά όμολογήσωμεν πρός τιμήν 
I τής όρέξεως τών συνδαιτημόνων, ότι άπασα ή άνω συς-οι- 
; χία ούδαμού έμεινεν απροσμάχητος, καί ολα τά πεοιγρα- 

φέντα έδέσματα ύπέστησαν γενναίαν Οραύσιν. Έκτός τής 
θραύσεως ταύτης ήτις είχε καταστή τό γενικόν σύνθηαα, 
ούδέν άξιόλογον έπεισόδιον συνέβη διαρκούντος τοΰ δεί
πνου. ’Ενθυμούμαι μόνον μίαν περίεργον σκηνήν τής ό
ποιας ύπήρξα εϊς τών ηρώων, καί συνέπειαν ούσης τής 
συγχύσεως ήν παρέχει τό όμοιόμορφον τής στολής μεταξύ 
κυρίων καί δεσποινίδων. Έπί μίαν στιγμήν ή παρ’ έμέ 
φιάλη είχε κενωθή, καί εύρισκόμην είς τρομεράν αγωνίαν



to ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

πρός άπόλαυσιν έτέρας, ότε βλέπω νεαρόν τι πρόσωπον 
διερχόμενον έκ τής τραπέζη; έν y εύρισκόμην.

— Garfon, αναφωνώ, du vin s’il vous plait.
Ta ποοσκληθέν πρόσωπον έμιδείασε. Μολοντούτο μετ 

άπαραμίλλου ταχύτητος καΐ χάριτος έρχεται πρός έμέ 
μετά φιάλης πλήρους, ήν έν τφ^άμικ έπιδεξιώτατα έξε- 
πωμάτισεν. Πλην η εκπληξις μου ύπήρξε μεγίστη οτε τό 
Garcon άφ’ ού έπλήρωσεν τό κύπελλόν μου, έπλήρω’ε *’ 
έτερον δι’ έαυτόν, και συνέκρουσε μετ’ έμοΰ. Εύτυχώς την 
στιγμήν έκείνην διηρχετο ό οικοδεσπότης καΐ ό ύποτιθέ- 
νος θεράπων ανταλλάσσει οικειοτάτην χειρονομίαν μετ’ 
αύτοΰ. Τότε ήννόησα τήν πλάνην μ.ου, κ' έζήτησα συγ
γνώμην καταπνιγεϊσαν εις τάς νέας σπονδάς καΐ συγ- 
χρούσεις τοϋ πρώην θεράποντος καΐ ήδη συμπότου μου.

Μετ’ ολίγον ένησχολουμην είς έπίθεσιν κατά τινων 
προκλητικωτάτων καί ροδαλδάτων κερασιών, οτε διέρχε
ται πάλιν ό κ. Χατζόπουλος.

— Υπάρχουν καί σταφυλαΐ, μοί λέγει μέ τόν συνήθη 
άφελή καΐ ύποχρεωτιχότατον τρόπον του.

Καΐ ή πινακΐς τών κερασιών ήρπάγη άντικαταστα- 
θξ£σα δι’ έτέρας περιεχούσης έξαισιωτάτας καΐ σπανίας 
σταφυλάς.

* *
*

Μετά τό δεϊπνον έπανελήφθη ό χορός. Οί προσκεκλη
μένοι άνακτήσαντες δυνάμεις καΐ ζωηρότητα, παρεδόθη- 
σαν έμμανώς είς τάς όρμητικάς στροφάς τού στροβίλου 
και τάς νωχελεϊς καί ρυθμικά; κινήσεις τών τετραχόρων. 
Καΐ οϊ χοροί παρετείνοντο, καΐ ή φαιδρότης των ηύζανεν 
άπό στιγμής εις στιγμήν, καΐ οί χορευταί ένεψυχοϋντο 
αιωνίως, καΐ ήτον έκπληκτικώτατον τό θέαμα τών προ
σώπων έκείνων παραδιδόμένων έπι τόσας ώρας είς τήν 
ζωηράν καΐ συνεχή εκείνην κίνησιν. ’Οφείλω νά ομολογήσω 
οτι μετά τινας ώρας κατεπονήθην, καΐ άνελθών είς τό 
καπνιστήριον, άφησα τήν φαντασίαν μου νά πλέη άνα- 
παυτικώς είς τά εύώδη νέφη άτινα άνέδιδον έξ ένός σι· 
γάρου ’Αβάνας. Έκεΐ έπέτυχον έπιζηλον τινα θέσιν κει- 
μένην παρά τήν θυρίδα του θαλάμου, δι’ ής έβλεπον άνα- 
τυλισσομένην πρό έμοΰ τήν λαμπράν εικόνα τής αιθούσης 
τού χορού. Πλήν ή θέσις αϋτη δέν έβράδυνε νά μεταβλη
θή εις βασανιστήριβν, καθότι μετ’ ολίγον διέκρινα έκεΐθεν 
τήν νεαράν Άλβιονίδα τής έσπέρας, περιδινουμένην άεί
ποτε έν ταϊς άγκάλαις τού έθελοντοϋ...

*
* +

Ήτο σχεδόν πέμπτη τής πρωίας, όταν ήρχισαν όλοι 
ν’ άποσύρωνται. Κατήλθον είς τήν αίθουσαν, κατώρθωσα 
νά λάβω μέρος ε’ις τόν τελευταΐον άντίχοοον καί άποχαι- 
ετήσας τον εύγενή οικοδεσπότην καΐ τήν έξαίρετον οΐχο- 
έσποιναν, έφθασα είς τήν Ούραν τής έξόδου. Έκεΐ άνέ

μενον έπ' ολίγα λεπτά, όπως έλ,Οη ή σειρά τοϋ δίφρου μου. 
Καΐ καθ’ όλον τό μικρόν τούτο διάστημα τό βλέμμα μου 
άπερροφάτο ύπό δύο έπίσης έξαισίων αντικειμένων. 'Γπό 
τής άναθρωσκούσης λευκής Ήοΰς καΐ ύπό τής προσδοκού- 
σης έπίσης ύπό τό λευκόν έπώμιόν της Άγγλίδος τοϋ Έ- 
θελοντού. Τέλος άνήλθον τόν δίφρον καΐ μετά τινα χρόνον 
ήχουν τόν κώδωνα τοΰ Palatine Hotel, καΐ ήκουον τάς 
μεμψιμοιρίας τού τόσον έκτάκτως καΐ σκληρώς άφυπνι-
σθέντος θυρωρού. TlMESON.

Μέ τιμήν όλιγωτέραν 20 0)θ
ΕΙΣ ΤΟ

ΚΟϊΡΕΙΟΝ-ΜΗΙΌΠίΙΜΜ
ΦΙΛΙΠΠΟΓ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

(Κάτωθεν τής Μεγάλης οικίας Μελά) Όδός Αιόλου.

Ilft/KO V.iTT.k I

κομιβθέντα έσχάτως έχ τών περιφημό
τερων ειδικών οίκων είς τήν πλουσίωτάτην ταύτην 

αποθήκην έκτος άλλων χαί τά έξής :

hait d’lris. — Lait antephcliquc 
(κοινώς διά τάς πανάδας τού προσώπου). 

Eau de Lys και Poudre de Veloutine 
(Ch. Fay).— Eau A Hernande (Gas- 
tellier).— Poudre καί eau dentifrice 
(Dr Pierre, M. Dolot).—Vinaigre de 
toilete (Jean Vieent Dully). — Pou
dre dentifrice και vinaigre de toilete 
(Soeiete llygienique).— Eau de Co
logne (Guerlain).— Βαφαί τριχόίν (Dr 
Pichards).

Πάσαι αί συλλογαί άρωμάτων τών ει

δικών αποθηκών Atkinson, Violet καί 
Pinard.

ΕΠΩΦΕΛΗΘΗΤΕ της ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Διότι είναι όλα πρόσφατα

Γουλιελμογ Γ^ϊ.Βιογραφία 
έρανισΟεΐσα καί μεταφραίβξΤσα έχ του Αγγλικού 

ΠΙΟ Δ. Ν. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΓ

Δεν εΐναι έκ τών συνήθων γελοίων βιογραφιών τών μ.ή 
διδασκουσών τίποτε.

Άπ’έναντίας είναι άντανάκλασις όλου τοϋ Γλάδστωνοί 
καί ώς πολιτικού καί ώς φιλολόγου καΐ ώς μεταρρυθμίζ-οϋ.

Διά τούς Ελληνας, άφού είναι τόσον προσφιλής ό Γλάδ- 
στων, τό βιβλίον αυτό πρέπει νά γίνη άνάρπαστον.

Απαρτίζεται εκ ίϊΟΟ σελίδων, είναι ώραΐα έκτετυ- 
πωμένον. Ιώ-χε τιρ.άτ.ε φράγζα. 5>·


