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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΑΤΥΡΙΚΗ
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Β. ΓαΒΡΙΠΛΙΔΗΣ διευθυντής

ΕΥΤΥΧΙΑ-ΣΥΜΦΟΡΑ.
Μέ τόν Τρικούπη τώρα—τό κόμμα του φωνάζει- 
γαλήνη, ευτυχία ’στο έθνος καί χαρά, 
Μαγιάτικη αύγουλα παντού γλυκοχαράζει, 
κι’ ό ούρανος θά βρέχη ψωμί καμμιά φορά. 
’Ασφάλεια καί τάςις είς όλα βασιλεύει, 
κανείς δέν θά. πεινάση, κανείς δεν θά νηστεύη.

Άπο σπαθιά καί όπλα τό έθνος θά τραντάξη, 
θέ νά σεισθη ό ΙΙόντος άπο θωρακωτά, 
ό Βούλγαρος, δ Ρώσσος, ό Τούρκος θά τρομάξη, 
κχ εμπρός ’στη δύναμί μας σκυφτός θά σταματά.
Θά λείψουν κχ’ ή άρρώστεχαις, ή φτώχχαις καί η ψώρα, 
κχ’ ό’λο τον κόσμο θάχη συνδρομητή η ' Ωρα.

Σέ κάθε φτάρνισμά του καί μία ευτυχία, 
αύτός θά έξυπνήση τούς κοιμισμένους νόμους, 
καί έξαφνα μίά ’μέρα σάν φαντασμαγορία 
Οά ’δούμε έμπροστά μας πλατείς σιδηροδρόμους. 
Καθένας το σταυρό του καί μέ τά δυο θά κάνη^ 
’/,ϊ ό ΐ'δχος ό Τρικούπης Οά τό θάρρη γχά πλάνη.

Μέ ύύο λόγΧα τούτη η παληο-Ρωμηοσύνη 
Παράδεισος θά ήναι καί τόπος τών μακάρων, 
κλ’ ό κύριος Τρικούπης μχά ’μέρα μέ ειρήνη 
θέ νά μάς σπρώξη μέσα ’στην Πόλι άρον άρον.

φίλοι
μέ της χαράς το γέλοχο είς τά ξερά των χείλη.

Θά γίνη καί μέ τάστρα κρυφή συγκοινωνία, 
’στά νέφη Οά πατούμε, ’στό χάος, ’στον άέρα, 
θά κάμουμε καινούρια Νεφελοκοκκυγία, 
κχ’ η κάτω μας θ’ άλλάξη καί η άπάνω σφαίρα. 
Τά Οικονομικά μας εύθύς θά γίνουν ρόδι, 
καί άπο τύφο ένα δέν θά ψοφηση βώδι.

Άλλά τού Κουμουνδούρου τό ξεπεσμένο κόμμα 
άρχίζει γχά τό έθνος άδχάκοπη μουρμούρα... 
Φτωχή Ελλάς ! θά γίνης μέ τόν Τρικούπη πτώμα, 
κχ’ όλα έμπρός τά βλέπει άνάποδα καί σκούρα.
Καί τόνα καί τύ άλλο καθόλου δέν τ’ άρέσει, 
καί βέβαια κανένας κομήτης θέ νά πέση.
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Συντέλεια τού κόσμου, δεύτερα παρουσία,
ό ύφιστος θά έλθη τόν κοσμο νά δικάση,
θά δή τού Χαριλάου τή μαύρη προδοσία,
καί πρώτα τόν Τρικούπη άπ’ ολους Οά κρεμάση.
Ώ! τί χαρά αλήθεια ’στό δυστυχές μας γένος, 
άν ήταν ό προδότης Τρικούπη; κρεμασμένος !

Ούτε στι·'αή δέν κλείνει τό φλογεοό των στόυ,α.ι I 4 4k 17
γιά όλα λέν πώς είναι ψευτίαΐς Πρωταπριλιάς, 
χΓ έχει μεγάλο δίκηο τό ξεπεσμενο κόμμα, 
γίατί θαρρώ πώς νοιώθει γουργούραις τής κοιλιάς. 
Έδώ με διθυράμβους, καί άπ’ έκεϊ μέ θρήνους, 
σε ποιους νά δώσης πίστι ; σέ τούτους ή εκείνους ;

Souris.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
είς τό Ταχυδρομείου, άφ’ ής έπάτησε τήν φλιάν του Διευ
θυντής έννοών το καθήκον καί την αποστολήν του. Δεν 
έχει πλέον τήν σψιν χανεοΰ, είς τό όποιον είσήρχοντο 
καί έξήρχοντο οί βουλόμενοι άνοίγοντες θύρας καί παρά
θυρα, παραλαμβάνοντες πολλάκις μόνοι τάς έπιστολάς 
των. Δέν βλέπει τις πλέον σμήνος κηφήνων εκεί κατα- 
λυόντων τήν θέσιν. Οί υπάλληλοι όλοι ένόησαν ότι έχουσι 
διευθυντήν κατ’ άρχάς ολίγον δεν θά είναι τόσον εύχα-

ΕΤΠΦΪΑΛΙΣ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ
ΜΙΑ ΤΟΥΡΚΟΠΟΥΛΑ ΓΑΠΗΣΑ.
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(Συνέχίΐα "5. άριθ. 265).

— Ω καί σύ, έχω ξεντυθή, έπειτα πώς ήυ.πορώ, έτσι
fμονή
— Καλιρρόη μου, φεύγω, άκούς ; φεύγω ! Φεύγω στον
I (Η I Λτζολεσ,ο.I

Ω γούστα. Πήγαινε τόρα, βαριέμε νά ντύνωμε, 
σοϋ είπα.

— Καλιρρόη, δέν μέ πιστεύεις.Σκύψε, κύτταξέμε άπό 
τήν κλειδαρότρυπα, καί τότε μή μού άνοιξης.

Μόλις τάς λέςεις είχον αποπερατώσει, οτε ήκουσα 
τήν τής Καλιρρόη; μου κραυγήν.

Καί γάρ έκ τής κλειδαρότρυπας παρατηρήσασα μέ 
είδε.

— Μπά τρομάρα μου. Καλέ τί σού ήλθε; Μας έφερες 
τάς άποκρέω;

Καί έν τή βία της όπως καλλίτερου μέ ίδη, φύσει γάρ

οιστηυ.ένοι, διότι είναι πολύ κακή συνήθεια ή ελευθερία. 
Έκεϊ μέσα είχε καταντήσει να μη γνωρίζη τό σκυλί τόν 
αφέντη του’ ήτο άληθής Βουλή μέ τέσσαρα πέντε κόμ
ματα. Ταμίας, ύποδιευθυντής, διευθυντής, υποδεέστεροι 
ύπάλληλοι, όλοι ήσαν αρχηγοί, άλλοτε δυσηρεστημένοι, 
άλλοτε ευχαριστημένοι. Τό γραμματόσημον ήτο res nufc- 
lilis" όλοι επερναν κ’ έδιδαν αί εφημερίδες άπέβησαν ά- 
ληθεΐς μάστιγες. Ό Τη.Ιεγραφος δέν έπλήρωνεν άνωτέρα 
διαταγή, μάτην διαμαρτυρομένου του πτωχού Κροκιοά, 
τό 'Εθνικόν Πνεύμα. δέν ξεύρομεν τί εκαμνε. Έπί τέλους 
είχον άναφανή κρούσματα /ιυυαάαίσμοΡ είς τάς συστημέ
να; έπιστολάς. Ένόμιζε κάνεις ότι ήσαν συστημέναι είς 
τήν τσέπην τών Μουκάκηδων, οϊτινες ώφειλον νά τάς 
περιποιηθώσι όπως έπρεπε. Διανομή έν τή πρωτευούση 
δέν ύπήρχεν. Είς τόν Πειραιά τά γράμματα έξ ’Αθηνών 
έπήγαιναν μέ τού γύρου, έφθαναν μόλις μετά δύο ήμέ-

Φαντάσθητε τί έγίνετο είς τάς έπαρχίας. ’Από τήν 
ίδικήν μας ύπηρεσίαν γνωρίζομεν οτι οί ταχυδρομικοί έ- 
πιστάται ήσαν κύριοι γραμμάτων καί εντύπων. Έως 
ό’του τό κακό έφθασε είς τό μή περαιτέρω, ταχυδρομείου 
υπήρχε διά τόν τύπον καί ό Μουκάκος, ό κλέπτης τών 
συστημένων συλληφθείς άπελύετο, διότι ό άνθρωπος έκα- 
μνε τή δουλειά του. Προσθέσατε ότι ειχεν αναχωρήσει 
τινάσσων τά ρούχα του καί ό μόνος εύρωπαϊκώς μορφω
μένος ύπάλληλος Μαρίνος, καί τό Ταχυδρομεΐον έμεινε... 
μ εκείνους πού έμεινεν.

Βεβαίως ύπάρχουσιν ύπάλληλοι πολύ καλοί· άλλ’ οί 
καλλίτεροι υπάλληλοι, όταν τό όλον χωλαίνγ, δέν συν- 
τελούσιν εί; βελτίωσιν. Διά τούτο έσμέν τής ιδέας οτι 
αύτοί οί δυσανασχετούντες τώρα, πρώτοι θ’ άγαπήσωσι 
τόν κ.Μανσόλαν, έάν κατορθώση νά περιβάλγ, αύτούς δι’ 
ατμόσφαιρας ευρωπαϊκής τάξεως, δι’ αύξήσεως τής μι
σθοδοσίας των, δι’ αλλαγής τού Καταστήματος, δι’ έ-

τό γυναικείου φύλου φιλοπερίεργου, έσπευσε, λησμονή- 
σασα καί τό άντντό της, ν’ άνοιξη τήν θύραν.

Καί εύρέθην ό καπποφόρος έγώ πρός τήν φουστκνελλά' 
έοωμένην μου, καθόσον παοέστη ένώπιόν μου υ.έ τό κον- 
τό της νυχτικό μεσοοοράκι, ύφ’ δ ευθυτενείς κατήρχοντι 
αί κνήμαί τη; είς πόδα καλλίσφυρον, έπενδεδυμέναι ύπϊ 
κόκκινων καλτσών.

Τό νυχτικό της ξετραχηλισμένο πουκαμισάκι μ \ «\ \ \ >* - τον. /- k ------- 1--”..... Γ" ·-
σκαφτό λαιμό, τόν ξετραχηλισμένο, καί μέ τά κοντά μα 
νικάκια μέχρι μασχαλών κατέρρεεν έπί τού σώματός τη 
άμελώς, καί τοι έφεοε τήν χεΐοα ποό τοϋ στήθους, οπω• «Ζ 1 * ' Λ* k k *
συμμαζέψη τάς πτυχάς τού υποκαμίσου της.

Ποτέ μου δέν τήν είχαν ’δή τά ’μμάτια μου σέ τέτοίι
θέσι.

*0 πολέμαρχος έγώ τοσοϋτον ήσθάνθην τό πολεμικό 
αί'σθηυ.α έοεγειοόιχενον, ώστε ώου.ησα πρός έφοδον κοα

ι · · k k > k k 1 k * ί k__ /τεοαν.
Είναι όμως καί αί γυναίκες αύστηραί, όταν δέν θέ 

λουν, καί αντιμάχονται τά μάλα κρατερώς, έφ’ ω κα 
έλαβον μία σπροξιά τοσοϋτον δυνατή, ώστε—έντρέπο 
μκι καί πού τό λέγω, άλλ’ είνε αληθές—εύρέθην αυτό

........... χτος.
:ήλαυσχ καί μία

_ Ί — - w - » w *»,■*· ** \S & ■jV.» w * k /
Ή άπωθήσασά με χειρ της άφήκε το ύποκάμισον ν 

καταπέση καί μέ επίδειξη τό στήθος της γυμνόν έτ

λαττώσεως τών εργασίμων «ορών, 
απαλλαγής άπό τής εργασίας τής

δ ι ά τής δια δ ο ·/1 κή ζ 

Κυοικκής καί δι’ άλ-
έπί δεκαετίαν, ό Γεώργιος Ζώτος, μυηθείς πρακτικούς 0- 
λην τήν γερμανικήν ύπηρεσίαν, όπως τήν διοργάνωσεν
όμοιομορφω; ό μεγαλοπράγμων Διευθυντής τών Γερμανι- - — * ..... - - > έ

τη ν
Ζ07 
του

απιστευτον ,, δεν εγεννηθη εκεί μέσα :υφος, απο
ρούμεν. Μετ’ άγανακτήσεως άνεφώνησεν άμα είσελθών: 

— Νά σηκωθή πρώτα ή κινητή ακαθαρσία καί έπειτα
φροντίζομεν καί διά τήν άλλην.

’Αμέσως δ’ έγρκψεν είς τόν Διευθυντήν τοϋ Βελγικού
Ταχυδρομείου, φίλον του, όπως τω άποστείλη ειδικόν 
τής ταχυδρομικής ύπηρεσίας Βέλγον, οστις νά χρησιμεύ- 
σγ ώς σύμβουλος τής Διευθύνσεως καί νά έπιστατήση 
είς τήν άναδιοργάνωσιν τοϋ Ταχυδρομείου, μένων καί 
έπιτηρών αύτήν έπί έξ τούλάχιστον μήνας. Λχρις ού

στημένους κηφήνας άπό βουλευτά; καί παρακαλοϋμεν 
ϊλους τούς Βουλευτά; τής Συμπολιτεύσεως χάριν έαυτών 
καί τών έπαρχιών των ν’ άφήσουν ήσυχον τόν κ. Μαν- 
σόλαν νά προβή είς τήν έκκαθάρισιν. Οστις τολμήση 
νά τόν άνησυχήσγ, θά τόν μάθωμεν καί έστω πρός γνώ-
σιν του.

Ευτυχώς διά τό έργον οπερ άνέλκβεν ό κ. Μανσόλας 
εύρέθη ευκαιρία αγαθή νά ζητήσγ, ύπηρεσίαν παρ’ ήμΐν 
Ελλην ύπάλληλος τοϋ Γερμανικού Ταχυδρ. έν Κων)πόλει

στιγμην.
Καί νομίζετε ότι ειδόν τι; Τίποτα, διότι μετά α

στραπιαίας ταχύτητος τό ύποκάυ.ισον συμμαζεύθη,, ’ * - * . /ου
αύθω
μόνον η υε

Ζω?κ 
μ,ε είπεν αύστηρώς.

Καί έγώ τή άπήντησα.
— Καί σύ άλλοτε νά ήσαι ολίγον προσεκτική. ’Έτσι 

σπρόχνουν;
— Μά σου είπα, οτι έγώ δέν τά σηκώνω αύτά... Ά“ 

διακρισία... Πήγε καί μού μασκαοεύτηκε, έκεϊ, καί μού 
ήλθε.

— Μά δηλαδή, θέλεις νά τά χαλάσωμε στά σωστά;
— Δέν ξέρω... ’Έλα πήγαινε.
— Μέ διώχνεις; Καί έλαβον ύφος ικετευτικόν. Καλό, 

πηγαίνω, φεύγω, άλλά...
Μέ έπήοαν τά κλαύματα.
Ή Καλιρρόη μου έστη δυσφοροϋσα καί ένατενίζουσά 

με συμπαθώ;, έπί τέλους έπλησίασε καί μειλιχίως μέ 
είπε, λαμβάνουσα τήν χεΐρά μου θωπευτικός.

— 'Έλα τώρα, πού κάμεις σάν παιδί. Νά μή σού χο- 
ρκτέψη κάνεις.

— Σκλη . . ρά . . Γιά σέ . . ιδού πού μέ κατήντησες..

Φεύγω . . πάω στον πόλεμό....
— Ώϊ ’υιχάτικ υ,ου... άναλατα αστεία! .. Καί σέ τί 

ζεύθη καί είδους πόλεμο ; ’Σαν εκείνον πού ήθελες νά κάμης πρό

νόμου, τοϋθ’ όπερ δυσηρέστησε πολλούς τών δημοσιογρά
φων. Τό καθ’ ημάς εσπεύσαμεν νά τω συγχαρώμεν έγ- 
καρδίως, άν καί ό νόμος είναι επιζήμιος. Κατά τόν νό
μον 99 γραμμάρια πληρόνουν i λεπτά, 100 δέ γραμμά
ρια οκτώ. Ή τήρησις του νόμου ώς πρός τά 99 γραμ
μάρια καί διά τά φύλλα τά τιμώμενα μιας δεκάρας, καί 
διά τά πεντάλεπτα άκόμα δέν είναι πολύ υπέρογκος. 
Είναι όμως πολύ οχληρά’ διότι αναγκάζει τον έπιστέλ- 
λοντα φέρ’ ε’ιπεΐν εκατόν φύλλα είς Ναύπλιον νά διαίρεση 
τόν φάκελλον τών 100 είς δώδεκα μικρούς φακέλλους, 
διά νά πληρώση τέσσαρα λεπτά κατά 99 γραμμάρια. 
"Αλλως τοϋ νόμου άπαιτοϋντος τήν διπλασίασιν, πλη
ρώνει τις δεκαπλάσια. Ό κ. Μανσόλας παραδέχεται τό 
άδικον καί παράλογον τοϋ νόμου καί μάς ύπεσχέθη νά 
καθυποβάλγ είς τήν Βουλήν νομοσχέδιου μεταρρυθμιστι- 
κόν.

Είς άλλας καταχρήσεις έπέστησεν έπίσης τήν προσο
χήν του. Πολλάκις έν ταΐς έπαρχίαις κυρίως γίνεται συ- 

έπιστατών πρός κυκλοφορίανΓαχυορομικωννεννοησις
παλαιών,
τοσήμων.

τεθέντων δηλαδή είς πρώτην χρήσιν, γραμμ.α-
Μία γνώμη είναι νά κατασκευάζη τό Κράτος 

φακέλλους έφ’ ών νά είναι προσηρμοσμένον τό γραμμα-

λανες. Σύ μέ έφερες είς αύτήν τήν θέσιν... Τό γνωρίζω, 
τό προαισθάνομαι, εκεί πού θά πάω, θά σκοτωθώ καί 
είς αύτήν μάλιστα τήν ηλικίαν, καί είσαι σύ, ναι, σύ ή
παραίτιος!· ·

— Έγώ; Κα.ί·τί σοϋ έκαμα έγώ, αχάριστε ; Διότι 
χγα τόσας έπιπλήξεις έως τόρα άπό τήν μητέρα μουεοαγαι 4

ιά σέ:
— Επιπλήξεις; Καί τί είνε αί επιπλήξεις εμπρός είς 

τον σκοτωμό; Αι, τί είνε;
— Περίεργος άνθρωπος μά τόν θεό, μού φαίνεσαι από

ψε. Μήπως είσαι μεθυσμένος;
— νΟ/ι, κυρία μου, ποσώς, λανθάνεσαι, ποσώς δέν 

είμαι μεθυσμένος, άλλά σύ, σύ, θηρίον, (μέ συγχωρεΐς, 
άλλά μέ παραφέρει ό πόνος, τό παράπονο), σύ, σκληρά 
ή οποία έπί ένα τόρα ολόκληρον έτος πού σέ άγαπώ, 
δέν έβάσταξε ή καρδιά σου ούτε ένα φίλημα νά μού 
δώσης...

— Καί γι’ αύτό άποφασισες νά πάς στον πόλεμο;

I
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:όσημον* άλλη γνώμη νά είναι το γραμματόσημον τυ- 
ιωμένον είς την γωνίαν δελταρίου χρησιμεύοντος ώς έ- 

’Άλλη νκ τίθηται το γραμματόσημον

τοσ-. 
πωμ 
πανωγράμματος

{JI.OVOV
ΐρυσιν ελληνικού ι αχυ»ρυμ«.νυυ—μι«·η .u «,.’άρχον 

κατίσχυνε τό όνομα — άλλά και την διπλασιασιν ζαι 
τριπλασίασιν τών ταχυδρομικών προσόδων ακόμη 
άπό τής πρώτης τριμηνίας της διευθύνσεώς του.

και

—-φ-

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Ό αθυρόστομος διάδοχος τοΰ Βελένδζα έν τώ Ταμείω 
Θηβών, όστις υπόσχεται νκ μας διασκέδαση πολύ εις τό 
Κακουργοδικεΐον, έχει παράπονα τά όποια διετύπωσεν είς 
πολύτιμον αύτόγραφον του, οπερ κρατουμεν, έπιθυμοΰν- 
τες νά κάμωμεν συλλογήν αύτογράφων όλων τών πρωτα
γωνιστών η καί κομπάρσων τοΰ Θηβαϊκοΰ δράματος.

Τό άντίγραφόν του έχει ώς έξής :
«Έρωτώμεν τον ένταΰθα Εισαγγελέα Δουκάκην οί διά 

τά Βελεντζικά κατηγορηθέντες Μεγαπάνος, Δασκαλόπου- 
λος καί Κετζέας παρεπέμφθησαν είς τό Κακουργοδικεΐον 
καί συνεπώς διατελοΰσιν ύπόδικοι ; Καί έν καταφατική 
απαντήσει, τίνος ένεκα δέν κρατούνται έν ταΐς φυλακαΐς, 
άλλ’ οί δύο πρώτοι έτσι μένουν είς τάς οικίας των έλεύ- 
Όεροι καί ό τρίτος άφ’ ης άνέλαβεν τά Είσαγγελικά κα
θήκοντα μένει έλεύθερος, περιφερόμενος έν τή πόλει ;»

Χάριν τών άθυροστομιών ίσως καί βωμολοχιών τοΰ 
ολίγον άοιστοφανικοΰ Γκορδζή μας έννοοϋμεν ό κ. Είσαγ
γελεύς νά παύσή ών τόσον φιλελεύθερος πρός τούς άλ

λους, τόσον δέ συντηρητικός πρός τον παραπονούμενο/ 
υπόδικον.

Εύχαρίστως άναγγέλλομεν ότι ό κοιλιακός Υύ/Ά'γρα- 
φος έπαυσε νά λυμαίνεται τάς έπαρχίας, τοΰ νέου Διευ- 
θυντοΰ τών Ταχυδρομείων κ. Μα,νσόλα άναγκάσαντος αύ
τόν νά πληρόνη άπολυμαντικά τέλη, τοΰ δέ Σιβιτανίδου 
|μή έ'χοντος πληρώσαι.

— Τί θέσιν πρέπει νά λάβη ό κ. Νέγρης, είς τάς νέας 
διπλωματικάς μεταβολάς ; ήοωτάτο προχθές εύφυής Κύ
ριος.

— Θέσιν, άπήντησε, γνμνοΰ μοντέ\ον έν τώ Πολυτε
χνείο).

Ή ληστεία τοΰ άρτου ήτο φαίνεται διαδεδομένη έπί 
τοΰ Τιμητοΰ Σακελλαρίδου, όλοι δέ οί ζυγισθέντες άρτοι 
ύπό τής νέας άστυνομίας εύρέθησαν κατά 30 δράμια έλ- 
λειπεΐς. Μόνοι οί άρτοι τοΰ παρά τόν άθηναϊκόν Σταθ
μόν τοΰ Σιδηροδρόμου άτμοκινήτου ’Εργοστασίου Πα. 
ραακευοπούλου ΧΟΛ 3Βας ζυγισθέντες χθές εύρέθησαν 
σώοι καί άνελλειπεΐς. ΤΙ άστυνομική άρχή έξέφρασε πρός 
τούς Διευθυντάς τήν εύαρέσκειάν της. Ωστε όχι μό
νον τό Έργοστάσιον αύτό ύπό τήν νέαν Διεύθυνσιν του 
εξάγει διά τής μηχανής του .καθαρώτερον, λευκότερου 
καί νοστιμότερου άρτον είς ολας τάς ’Αθήνας, άρτον 
πράγματι σπητικον καί άφθονον, άλλά καί οί Διευθυν- 
ταί αύτοΰ έφάνησαν τόσω άξιότιμοι, μή θελήσαντες νά 
μιμηθώσι τούς συναδέλφους των καί καταδολιευθώσι τήν

πολυάριθμον πελατείαν των. Τό εργοστάσιου αύτό έγινε 
πλέον άγαπητότατον.

’Ενώ άλλοτε ό Θρασύβουλος Βελένδζας συχνά πυκνά 
μάς ένθυμεΐτο μέ κάτι παράπονα καί δάκρυα, κάτι δια
μαρτυρήσεις εις τάς έφημερίδας, παραδόξως εϊδομεν νά 
τηρήση πλήρη σιγήν περί τής έν τή Βουλή άπολογίας τοΰ 
Σωτηροπούλου, άναιρέσαντος άκαδημαϊκώτατα τήν περί 
δωροδοκίας του ύπό τοΰ Βελένδζα κατηγορίαν αύτοΰ, 
διά τών σαφών είς τήν Near 'Εφημερίδα. έπιχειρημάτων 
οτι ό έλλειμματιας ταμίας Θηβών δέν είχε κάνέν συμ
φέρον νά δωροδοκήση ύπουργόν.

Είς το άνάγνωσμα τοΰ κ. Ζαλακώστα έν τώ Παρ
νασσό παρευρέθη λέγει ή Έφημερίς καί ό Δανός καθη
γητής ΙΙΐος. Ποιος ;

Ό κ. ύπουργός τών Στρατιωτικών άπειλεΐ νά παραι- 
τηθή έάν δέν γίνουν δεκταί ύπό τοΰ ύπουργικοΰ συμβου
λίου αί περί ριζικής άναδιοργανώσεως τοΰ ελληνικού 
στρατού δι’ όλως πρωτοτύπου ίδικοΰ του συστήματος 
ίδέαι, τούτέστι διά τοΰ πρό τοΰ Γρίβα προβιβασμού είς 
ύποστράτηγον καί τοΰ κ. Μεταξά. Ή ύπαρξις λέγει ε
κατόν καί ένός στρατηγών έν τώ ελληνικό στρατό είναι 
άπαραίτητος ορος τής έκτελέσεως τοΰ στρατιωτικού αύ
τοΰ προγράμματος.

τρομερ
Ό κ. Δεληγιάννης ύφίσταται κατ’ αύτάς έν τή Βουλή 

ιεράν καταδίωξιν άπό τον Παλαμήδην. Δέν ξεύρομεν
ποιον έκ τών δύο νά συγχαρώμεν.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
θά πωληθή είς τάς οδούς φυλλάς κομψή έκ τοΰ τυπογοα—. _ / V Τ » « I . Λ. . « W» · Λ —

των : 'ΛΟηνί—'/ΚπόΧΧων.
Ιδού δύο στροφαί έκ τοΰ πρώτου :

Διωχθεΐσα μετά πάλην 
πρός ωχρόν Ναζαρηνόν 
έπανέρχεσαι καί πάλιν 
είς τήν γήν τών ’Αθηνών.

’Όψιν εχεις, θεία κόρη 
κραταιοΰ πολεμιστοϋ 
καί κρατείς άκόμη ’δόρυ 
είς το πεΐσσ.α τοΰ Χριστού.

' 5 > -j » 1 _ t Ί 1Ιδού και δυο εκ του κ/το./.ιωχο<· :
Σ’ άτενίζω ύψωμένον, 
άπαστράπτοντα, λευκόν, 
οίονεί λελαξευμένον 
είς στερέωμα γλαυκόν.

Άλλ’ ή λύρα σου άς μένη 
Είς τάς χεΐράς σου βωβή, 
Μή, ηχούσα, τά τεμένη 
Τών άγιων θορυβοΐ .’

— Ναί, μάλιστα, σάν νά τό έννόησες, γι’ αύτό βέ- 
βα ια, γι’ αύτό, τί νομίζεις;

.— ’Άλλα λόγια, κατεργάρη... Έλα σοΰ είπα, πή
γαινε νά βγάνης αύτή τή λιάρα καί μή κάμης άνοη- 
σί αις.

— ’Εγώ νά τή βγάνω; Καί τί μέ ’πήρες τόσον άναν
δρο, άφοΰ ώοκίσθην μάλιστα.

— Ουφ κατήντησες άηδία ’ Πήγαινε, σοΰ λέγω νά 
ξ εντυθής;

— Έγώ; Άμ δέν σκέπτεσαι τούλάχιστον, ότι καί άν 
ήτο τοΰτο δυνατόν, ποΰ δέν είνε δυνατόν, άλλά καί άν 
ήτο, δέν σκέπτεσαι, οτι δέν θά ήδυνάμην νά το κάμω 
π αλι ·

— Γιατί; άς σ’ έρωτήσωμε.
-—Διότι....έκοψα τό πανταλόνι μου. Ή νομίζεις, ότι 

γιά το χατήρί σου μπορώ νά περπατώ καί μέ μισό 
πανταλόνι; Αΐ δέν μοΰ άπαντας σ’ αύτό έπάνω, παρα
καλώ;

— Άπεφάσισες, λοιπόν νά φύγης μέ τά σωστά σου;
— Άμ μέ τά ψέματα;
— Καί άν;
— Καί άν ; τί καί άν;
— Καί άν;...

ήν

μετά
Καί μέ ένατένισεε εκφραστικός είς τούς οφθαλμούς 
τά έπιχκρίτου μειδιάματος, έπαναλαμβάνουσα :
— Λέγε λοιπόν .... καί άν;

— Καλιρρόη !....
— ’Ένα...φι....μένεις.
— θΖ1 λίγο στήθος !
— Αΐ λοιπό , τίποτε άφοΰ είσαι, πλεονέκτης.
— Ούτω ;. . . Λοιπόν χαΐοε ! . . . Καί τή έτεινα 

χεϊρα, ήν λαβοΰσα έκείνη έπεπρόσθεσε γελώσα :
— Κατευόδιου ! Χαΐρε, ήρωά μου. Χαϊρε, καί κάμ- 

μιά φορά γράφε μας. ’Ακούεις ; Νά μή μας ξεχάσης 
διαπαντός, εύχομαι δέ νά σέ ίδω ένδόξως έπιστρέφοντα 
έστω καί χωρίς κεφάλι . . .

Τό σκώμμα ήτο πολύ σκληρόν καί διήγειρε μετά τής 
άγανακτήσεως καί τήν φιλοτιμίαν μου, έφ’ ώ καί διευ- 
θετήσας τήν κάππα μου έπί τό ηρωικότερου κατήλθον 
τήν κλίμακα βήματι γοργώ, χωρίς ούτε κάν νά στρέψω 
τήν κεφαλήν όπισθεν.

Φαίνεται ότι ή φοΰρκά μου ήτο μεγάλη, διότι έπήρα 
τό φύσημά μου πρός τήν οδόν Πειραιώς, πολλά μονολο- 
γών έν έξάψει.

Φθάς έκεΐ παρά τάς παράγκας εύρον έν ύπαίθρφ δε
κάδα καπποφόρων πολεμιστών, άλλους κοιμωμένους καί. 
άλλους έν κρασοκατανύζει ζωηρώς συζητοΰντας- τούτους 
χαιρετίσας έπλησίασα.

— Ώρα καλή, μοί άπήντησεν εις ές αύτών, είσαι 
άπό τούς δικούς μας ή μέ κάνένα άλλο σώμα ;

— Καί σεις μέ ποιο είσθε ;
— Μέ τόν καπετάν Βούλγαρη.

— Κ’ έγώ. Καί είμαστε πολλοί ;
— Έπάνω κάτω έως τήν ώρα τρακόσοι νοματέοι, ολοι 

παιδιά τής φωτιάς, ολοι άντάμιδες, ένας κ’ ένας διαλε
κτοί. Είνε καί μερικοί φοιτηταϊ, άλλά αύτούς θά τούς 
έ'χωμε γιά τό παξιμάδι. ’Άμ δέν είνε άπ’ αύτούς τί
ποτα. Βάζω στοίχημα, οτι στό πρώτο μπούμ θά λακί- 
κουν σάν κατσίκια. Θέλει καρδιά ό πόλεμος, άπόφασι, 
y ’ Κάτσε, βλάμη, νά πιής μιά καί νά γνωρισθοΰσ.ε

ριζά, ένας τοΰρκος κάτω καί μιά ρουφηξιά. Καί τήν 
είχα γεμάτη ρούμι, αγγλικό ! Πρρρρ, μπούμ, φύσσσ, 
άπάνω τους, καί ακόυες μέσ τή βοή,—άβράντινιμ. ση- 
κτήμ, γκιαούρ πεζεβέν!—Μουρτάτες τοΰ διαβόλου, ’πίσω 
καί σάς φάγαμε .... Ραπατάου τάου τάου, ραπατάου 
ραπατάου ! Ζήτω ή ενωσις. Φωτιά στό σταυρό. Πρράμ 
πάμ, πάμ, τατάμ τατάμ. .... Ώ λιγερόν καί κοπτε- 
ρον σπαθί μου,—ξέρεις είχαμε καί μουσική—έσεΐς τόν 
τοΰρκο σφάςετε, τον τύραννο σπαράξετε, ν’ άναστηθή ή 
πατρίς μου, νά ζήση τό σπαθί μου ! Ζζζμπίμ, μιά σπα- 
λιόρα, δύζυγον πΰρ. Φευγιό οί άραπάδες ! Φόρα τά για
ταγάνια, άπάνω τους ! Νά καί τοΰτον, νά κ’ έκεΐνον. 
ΙΙαύσετε πΰρ ! . . Αΐ μά κουραστήκαμε κιόλας. Έπολε- 
μούσαμε δέκα ώρας άκατάπαυστα καί κάτου στό Λα- 
πίθι. Μωρέ κακό ποΰ τούς κάμαμε. Τούς άφανίσαμε,

ρουθούνι δέν έμεινε άπο δαύτους. Θά έμαζέψαμε, τί νά 
σοΰ ’πώ, έως δυό, τρεις, ξέρω κ’ έγώ πόσαις χιλιάδες 
Μαρτίνη. Κερατοντούφεκα τοΰ διαόλου. Άλλά καί τά 
Σασεπώ μας δέν πήγαιναν παρά κάτω. Ρούφα τόρα μία. 
Βίβα, μή συγένεσαι ! Άπό τοΰτο τό στόμα τής τσότραι 
θά ήπιαν έως τόρα δέκα χιλιάδες στόματα . . .

Ο Τυρταϊκος λόγος τοΰ είς τό τααχιρ χεφ έθελοντοΰ 
τοιοϋτον μέ ένέπνευσεν ενθουσιασμόν, ώστε διενοήθην 
πρός στιγμήν νά τεθώ ύπό τήν ύψηλήν καί ανδρείαν προ
στασίαν σου, καί τοΰτο κυρίως, διότι έφαίνετο έμπειρος 
πολεμιστής, άνθρωπος 'δήλον ότι ποΰ έ'φαγε τήν μπα- 
ρούτη μέ τή χούφτα.

Τής άποφάσεώς μου όμως ταύτης άπείρχθην ύπό άλ
λης σκέψεως, ότι έπρεπε νά γνωρίσω τον άνθρωπο, κα 
είς τά ξενιστικάτα του, άπήντησα οθεν τον λόγον ποό< 
άλλα στρέφων.

' ·— Καί πώς θά φάγωμε, μέ τί καί ποιά ώρα.
— Ωρα καλή, κουκκιά σπέρνω. Πιε, βρέ άδελφέ, 

ποΰ μομ άρχισες τήν σπουδαιολογίαν. Τί φοβάσαρ; Έγώ, 
νά, έγώ ποΰ μέ βλέπεις, έδώ, σέ πέονω άπάνω μου. Γύ
ρισε, δές έκεϊ ! Έκεΐ κοιμόνται οί άνδρες μου.

.........................................................Αΐ, δρ^ς είνε ‘κείνοι
Καί τούρκους δέκα στρογγυλούς καθείς των καταπίνει

Οί βράχοι ποΰ άντηλαλοΰν στοΰ Παρνασσού τά ορη,
Το κΰμα οπού θραύεται στοΰ βαποριού τή πλώρη,
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ΚΑΡΑΜΕΛΛΑΙΣ.

Κίχα τήν εορτήν μου.
Μεταξύ άλλων έδέχθην την έπίσκεψιν χαριεστάτης δε

σποινίδος.
Μέ τάς εύχας τγη προσέθεσεν μέσω τών ροδαλών χει- 

λέων τη; :
— Ό,τι επιθυμείτε ί
— Προσέχετε, δεσποινίς,νά μ ή εκτίθεσθε παοκ πολύ ’

Έκηρύχθησαν άγιοι οί όποιοι πριν μαρτυρήσουν ήσαν 
κακούργοι;

— Βέβαια.
— Σάν τούς όψιπλούτους οί όποιοι πριν κάμουν 

κόλπο των όιά τίνος νομίμου ατιμίας, ήσαν πτωχοί.
— Σωστό.
— Έ ' τότε οί άγιοι είναι οί χρυσοζάνθαροι τού ου

ρανού καί μή πρός κακοφανισμόν του μόλον τούτο.

—

ΛΕΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΟΥΤΙΑΝΟΙ.

οι τής φώκης ότι διά νά κορέση την 
πεινά της ξεκκοκαλίζει ολίγα τών τέκνων της καί θρηνεί 
παρά τήν όχθην τού Νείλου έπί τών λειψάνων τού απο
τρόπαιου γεύματός της. Ήμεΐς ούτε τήν είδομεν, ούτε 
είς τόν Νείλον είυ.εΟα ποτέ, άλλά τήν εικόνα ζωντανήν 
τήν είδομεν έδώ προχθές. Φώκη ήν ό Λεβίδης, πείνα τά 
μικρά μίση του, τέκνα οί δισχίλιοι περίπου έκλογεΐς ο'ύς 
διέγραψεν έκ τών έκλογικών καταλόγων, όχθη τού Νεί

ΜυΟολογοΰσι

Οσάκις οπλον άντηχεΐ στού ’Όλυμπου τά μέρη,
Μετά πατάγου άντηχεΐ τ’ όνομα Σιρασκέρη,
Δέν εϊνε τόπος σπηθαμή είς όλα αύτά τά μέρη,
ΓΙού τού ποδός μου προφανές τό ίχνο νά μή φέρη.

’Ανάποδα τά είπα, άλλά δέν πειράζει.

Ως κύματ’ αλλεπάλληλα άφρίζοντος πέλαγους,
Οί τούρκοι έναντίον μας έφώρμουν μέ πατάγους,

Κά τω δηλαδή, στή μάχη τού Άσπροποτάμου.

Εγω τους άλλους άκολουθών κ’ επόμενος κατόπιν,
Τών άλλων συμπολεμιστών έξαίφνης άπικόπην·
Χίλια ζίφη κατ’ έμού άνορθωμένα ήσαν,
Αντεμαχομην, έσφαζα, έπάλαια μέ λύσσαν,
Οτε στην τρομεράν σφαγήν μού θραύεται ή σπάθη,

Κ οί τούρκοι όλοι χάνονται στών ποταμών τά βάθη. 
* * · · . · · · · 9 , · ·>* · * · · ·
Ω, αίμα αίμ.α έπια καί είδα ν’ άνατείλη,

Τήν ανεξαρτησίαν μας μέ έρυθρά τά χείλη,
Καί αίμα, αίμα πανταχού καί πάλιν ρέον αίμα,
Καί αίμα τούρκου νά ίό·$ το έσχατό μου βλέμμα.
Φρρρμπίζ. Μωρέ έκαμα γχά θεατρίνος πρώτης. Άμ 

έκαμα κκί όύο μήνας προγραμματοκολλητής στή κομπα

λου ή Εφημερίς, θρήνοι ή διατριβίτσα του, καί λείψανα 
γεύματος οί Βερουτιανοί του.

Καί προσπαθεί ό Βουλευτίσκος νά πείση τούς διαγοα- 
φέντας ότι ένδιαφέοεται περί αύτών, τοΐς δίδει οδηγίας 
περί τού τί θά κάμουν μετά δύω μήνας διά νά εγγρά
φουν είς τούς έκλογικούς καταλόγους τόν Μάϊον, άφού 
ούδέ λέζιν τοΐς είπεν όταν επρεπε νά τούς όδηγήση, πώς 
νά εγγράφουν είς τό μητρώον τών άρρένων οί διαγρα- 
φέντες έκ τού έκλογικού καταλόγου ώς μή εγγεγραμμέ
νοι έκεΐ.

Καί λοιπόν ή δέν γνωρίζει τόν νόμον, ό δοκησίσοφος 
βουλευτίσκος μας ή επίτηδες άφήκε καί παρήλθεν ό χρό
νος ό αρμόδιος,όπως εξακολουθήσουν οί Βερουτιανοί εζω 
τών καταλόγων.

Διότι επρεπε νά γνωρίζη ότι οί άγοντες ήλικίαν άπό 
τού 21—40 έτους δέν έγγράφονται είς τό μητρώον τών 
άρρένων δι’ άπλής πρός τόν Δήμαρχον δηλοποιήσεως, ώς 
έσφαλμένως αύτός έν τή 5 § τής διατριβής του συμ
βουλεύει, άλλά δι’αίτήσεως πρός τό συνελθόν πρό μηνός, 
κ. Λεβίδη, στρατολογικόν συμβούλιον ώς τό άρθρον 30 
τού στρατολογικού νόμου ορίζει, καί ώς άξιεπαίνως λίαν 
ή Νία Εφημερίς ειδοποίησε τότε τούς συμπολίτας μας.

Άλλά σεις τότε έσιωπήσατε,. κ. Λεβίδη, ίσως ά- 
γνοών τον νόμον, ίσως έκ προθέσεως, οπερ πιθανώτερον, 
καί άφήκατε νά παρέλθη ή νόμιμος εύκαιρία καί τώρα 
συμβουλεύετε τά θύματά σας τούς Βερουτιανούς, οτι 
πρέπει πάλιν νά δηλώσωσι τήν ήλικίαν των έν τοΐς μη- 
τρωοις τών άρρένων τού δήμου Αθηναίων, άφού έπρεπε 
νά γνωρίζετε ότι κατά τό άρθρον τού στρατολογικού νό
μου ούδείς άλλος—σάς τό λέγομεν καί πάλιν — έκτος 
τού συνελθόντος ήδη στρατολογικού συμβουλίου εχει δι
καίωμα νά διατάξη τήν εγγραφήν είς τό μητρώον τών 
άρρένων καί συμβουλεύετε λοιπόν τώρα μιά τρύπα ’στο

νία τού Άλεξιάόη,στή παοάστασι μάλιστα τών ΛΘ.Ιίων, 
πού βάσταξε τρεις ύκέραις, είχα λάβει μέρος καί είς τόν 
πόλεμον τών οδοφραγμάτων, σού τράβηξα καραμπΐνκ 
πού πήγε αντάρα, έτσουρούφλησα μάλιστα καί τά μαλ
λιά ένός κομπάρσου. . . Εχω κάμει τέρατα καί σημεία, 
καί άς μή μέ πιάνη τό ’μάτι σου.

Δέν ήτο κατάστασις αύτή, ούδ’ ήτο δυνατόν ή φοβερά 
λίμα τού ΙΙαλαύρα μου νά ύποφερθή, τούτου δ’ ένεκα ή- 
νέρθην πρός άναχώρησιν.

Ό πολέμαρχος όμως δέν ήννόει ν’ άφήση ν’ άπέλθω, 
ίσχυριζόμενος, ότι διέτρεχα κίνδυνον, καθόσον κάτι πα
στρικά τσανάκια παρεμόνευον στόν έλαιώνα καί πολύ 
πιθανόν ήτο νά μού πάρουν τήν κάππα. Ό κίνδυνος μ’ 
ήνάγκασε νά διαμείνω έπί τινας έτι ώρας μετά τού τρο
μερού λιμαδόρου μου, μέχρις ότου ούτος μετά τών οπα
δών του περί τάς χαραυγάς έξεκίνησεν άδων είς Πειραιά, 
όπου εύρομεν καί τό έπίλοιπον φουσάτο τών εθελοντών 
μπαρκαριζόμενον είς γολέτα τινα έν αταξία καί κατ’ ο
μάδας.

Προ τής θέας τού πρός άπόπλουν ετοιμαζόμενου πλοίου 
μού έκόπησαν τά ήπατα.

(Ή αυνί/ιΐΛ «’ς τό προσιχίς).

ΚΙαληά νβρωκος ·

νερό,, άφού τό μέν άρθρον 30 τού στρατολογικού νόμου 
κελεύει οτι αί περί εγγραφής είς τό μητρώον αιτήσεις 
απευθύνονται πρός τό στρατολογικόν συμβούλιον, σεις δέ 
παραπέμπετε τούς συμπολίτας σας είς τήν δημαρχίαν, 
είς άναρμοδίαν δηλαδή άρχήν, ήτις είς μέν τούς ίδι
κούς της αίτούντας θά γίνη ύπηρέτης καί θά τά άπο- 
στείλη αύτή πρός τό στρατολογικόν συμβούλιον, άφού 
δά τούς εχει ώς ταπεινωμένους έτοιμους, είς δέ τούς μή 
φίλους σας, κ. Λεβίδη, δέν Οά είσθε ύπόχρεως νά δώ
σητε λόγον, διότι άναρμοδίως ύπέβαλον είς τήν δημαρ
χίαν τοιαύτας αιτήσεις. Καί ουτω όσοι είναι εγγεγραμ
μένοι είς τό τευτεράκη τών έχθρών σας δέν Οά είναι καί 
πάλιν έκλογεΐς. Καί όταν εκείνοι Οά φωνάζουν, πάλιν θά 
τούς λέγητε τί φταίμε έμεΐς, τό στρατολογικόν συμβού
λιον φταίει, έμεΐς μάλιστα σάς έκάμαμε τήν χοόρον νά 
τά στείλωμε ολα μαζύ, άλλ’αύτό δέν σάς ένέγραψε. Τί νά 
σάς κάμωμε; Στό χέρι μας ήτανε; Άν ήταν ’στό χέρι 
μας, τότε μάλιστα νά είχατε παράπονον. Είδες τόν Γ. 
τον Δ. (αυτοί Οά ήναι φίλοι σας) τον ένέγραψε.

Αλλά, κύριε Λεβίδη, σάς ύπενθυμίζομεν καί πάλιν 
διατί δεν ειδοποιήσατε τούς συμπολίτας σας, όταν πρό 
μηνός συνήρχετο τό στρατολογικόν συμβούλιον, ώς έκα
με ν ή Νέα Εφημερίς,

Olowitx·
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(Συνέχεια ΐ5. άριθ. 265).

Ή Συνεδρίασις κηρύττεται, καί έν μέλος τού Κοινο
βουλίου έγείοεται, καί άφαιρούν τόν πίλον, απευθύνει έκ 
τής θέσεως του μίαν έπερώτησιν πρός τό ύπουργεΐον τών 
’Εξωτερικών. Σημειωτέον ότι έν τή ’Αγγλική Βουλή βή
μα δέν ύπάρχει, άλλ’ ολα τά είδη τών συζητήσεων γί
νονται έξ αύτής τής θέσεως τών μελών, ών ή μόνη ύπο- 
χρέωσις είναι νά έγείρωνται καί ν’ άφαιρώσι τόν πίλον. 
Μόνον ή Κυβέρνησίς, καί οί αρχηγοί τής Άντιπολιτεύ- 
σεως, όντες πλησίον τής Τραπέζης τών Γραμματέων, δύ- 
νανται νά προχωρήσωσι μέχρις αύτής κ’ έκεΐθεν ν’ άπευ- 
θύνωσι τάς αγορεύσεις των. Ό ύπουργός τών ’Εξωτερι
κών, ο Ευγενης Γραμβιλλ, καθα Λοοδος, δέν δύναταί νά 
παρακαθήση είς τάς Συνεδριάσεις τής Βουλής τών Κοι- 
νοτήσων. Καί διά τούτο αναλαμβάνει τήν πρός τήν έπε- 
ρώτησιν άπάντησιν ό Σίρ Κάρολος Αίλκ.' Ό ύφυπουρ· 
γός ούτος τών ’Εξωτερικών εγείρεται, πλησιάζει τήν τρά 
πεζαν, άφαιρεΐ τόν πίλον του ον θέτει έπ’ αύτής, στη 
ρίζει έπί ένός βιβλίου τήν δεξιάν του, καί μετ’ εύγλωτ· 
τίας, δυναμ.εως λογου, και χαριτος σπανίας εκτυλίσσει 
τ /)ν άπάντησιν. Είναι μάλλον νέος, φέρει γενειάδα μέ— 
λαιναν, βραχεϊαν, επιμελώς διεσκευασμένην, κυκλικώς 
προς τα κάτω. Ιο βλέμμα του είναι πλήρες γοργότητος, 
αί κινήσεις πλήρεις ενεργείας, και ή φωνή του πλήρης 
σθένους καί διαύγειας. ’Εχει μέλαιναν κόμην έκλείπου

σαν σχεδόν ύπέρ τό μέτωπον καλυπτόμενον ύπό τινων 
παραλλήλων λωρίδων τριχός. Ή εκφρασις του είναι ά- 
βίαστος, αί λέξεις του διαδέχονται άλλήλας μετ’ εκπλη
κτικής εύχερείκς, καί εχει έν τή άγορεύσει του τό αό
ριστον εκιικεΐνο πειστικόν ύφος, όπερ αποκτώσι τινές ρή
τορες καί όπερ δίκην πιεστικής μηχανής αναγκάζει ά
κουσίως νά παραδέχηται τις καί τάς παραλογωτέρας 
τών ιδεών. Μόλις περαιώνει τήν άπάντησιν του, καί έ- 
πανευρίσκει τό εδώλιόν του, έτέρα ε’περώτησις τόν 
προκαλεΐ νά εγερθή. Μετά τήν είς αύτήν άπάντησιν τόν 
προκαλεΐ ετερα, και άλληλοδιαδόχως έν άρκετώ χρονικώ 
διαστήματι, ηναγκασθη νά δώση διασαφήσεις καί ν’ α
νάπτυξη εξηγήσεις έπί δεκάδας έπερωτήσεων άφορωσών 
το πολυασχολον ύπουργεΐον όπερ άντιπροσώπευεν έν τή 
αιθούση έκείνη, καί περιστρεφόμενων περί τήν πολιτικήν 
καταστασιν, και τα διπλωματικά μυστήοια όλης τής
Εύρώπης. Καί δέν κατεπονεΐτο ό θαυμάσιος άνήρ, κκί 
δέν έστείρευεν έν αύτώ ή πηγή τής εύγλωττίας καί 
τών επιχειρημάτων, άλλ’ άβιάστως, ύπομονητικώς, επι-
χειρηματικώτατα, άνέλυε τά πάντα έκτυλίσσων σπανίαν 
κνήμην καί έκπληκτικήν διάνοιαν. Έπί τέλους ή εύνε- 
νής διανοητική πάλη του λήγει, κκί φέρων τό λευκότα- 
τον μανδήλιόν του έπί τού κάθιδρου μετώπου του, ό 
στιβαρός ύφυπουργός κάθηται είς τήν άκραν του, ένώ 
ό Πρωθυπουργός, άφίνει τήν αναπαυτικήν του στάσιν 
όπως κλίνων ολίγον πρός τά έμπρός τόν διίδη, καί τώ 
πέμψη ένθαόρυντικώτατον μειδίαμα κ’ έπιδοκιμαστικώτα- 
τον νεύμα.

★
* *

Αί έπερωτήσεις ήδη λαμβάνουσιν άλλην διεύθυνσιν, 
καί απευθύνονται πρός τόν ύπουργόν τών Ταχυδρομείων. 
(Postmaster General). Ο ύπουργός ούτος είναι είδος τι 
πολιτικού Μίλτωνος. Είναι έντελώς τυφλός κ’ έν τού- 
τοις διευθύνει μετά σπανίας δεξιότητος ολόκληρον ύ
πουργεΐον εχων ώς μόνον βοηθόν τήν εύγενή σύζυγόν του. 
Αυτός καί μόνος ό λόγος ήρκεσεν όπως αισθανθώ μεγί
στην συμπάθειαν κ’ ένδιαφέρον βαθύ ύπέρ αυτού. Έκτος 
τής ελλείψεως τών οφθαλμών του, τούς οποίους κατά 
τύπον καλύπτει διά μελανών διόπτρων, είναι έν γένει 
καταβεβλημένος καί ασθενής. Τό πρόσωπον του καλύ
πτεται ύπό ώχρότητος συμπαθητικής, οί χ^ρ^ζ.τήρές 
του είναι ισχνοί κ’ αί κινήσεις του προδίδουσι καταπό- 
νησιν. Κ’ έν τούτοις αί απαντήσεις του είναι πλήρεις 
δυνάμεως, καί ή φωνή του άκμαιοτάτη. Εκπλήττομαι 
δέ παρατηρών οτι ό ασθενής έκεΐνος οργανισμός περιέ
χει τόσον ισχυρόν πνεύμα, καί ότι τοσαύτη αίγλη διά
νοιας πλημμυρεΐ τήν άόμματον φύσιν τού κ. Φόύσετ, 
ούτινος ή έξασθένησις φαίνεται μεγαλείτερα άπέναντι 
τού Ηρακλείου παραστήματος τού ύπουργού τών Στρα
τιωτικών,οστις κάθηται παρ’ αύτόν. Ό κ. ΊΓσάΕλ^ερς 
είναι είδος γηραλέου άθλητού. Έχει στήθος εύρύτατον, 
καί πρόσωπον εύσαρκον καί ροόαλώτατον, στολιζόμενον 
ύπο πυκνής, κανονικής, χιονώδους γενειάδος. Οταν 
ήγέρθη ν’ άπαντήση είς μίαν έπερώτησιν, άνέλαβε τό εύ- 
σταθές καί προκλητικόν ύφος ομηρικού μαχητού, ή δέ 
σθεναρά, βροντώδης, καί αλύγιστος φωνή του, άγορεύον
τος, ήδύναντο νά δικαιώσωσιν έπί πλέον τήν άνω παρα
βολήν. Προτάσσει τά επιχειρήματα σαφή καί άνευ πε
ριπλοκών ώς έπιτήδειος ξιφομάχος " ' / αιχμήν τού ξί
φους που, καί καταφέρει τάς απαντήσεις του στιβαρά;
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ώς κτυπήματα πελέκεως. Τέλος είναι ό τύπος του υπουρ
γού τών Στρατιωτικών.

Πλην Ιδού έν εσωτερικόν ζήτημα αναφύεται, και ό 
Σίρ ΟύϊλλεαμΛΑρκουρτ εγείρεται έκ τής θέσεώς του. 
Ό μέγας Συνάδελφος τού Γλάύστωνος,καί ό σπουδαιότε
ρος πρόμαχός του είναι παράδοξος άνθρωπος. Έν συνόλω 
έχει τόν εξωτερικόν χαρακτηρισμόν άγγλου αμαξηλάτου. 
Είναι ύψηλός, εύσαρκος, καί άπαθέσταοος. Αί κινήσεις 
του είναι μάλλον απότομοι. Φέρει πίλον κολοσσιαίου, 
ον έγερθείς ρίπτει άκηδώς έπί τής τραπέζης τών Γραμ
ματέων, τών οποίων πλεΐστα έγγραφα κατακαλύπτει 
ήδη ό παράδοξος έκεΐνος έπιδρομεύς. Ή περίστασις αύτη 
κατώρθωσεν έπί τέλους ν’ άποσπάση έκ τής αιώνιας προ- 
σηλώσεώς των τους φενακοφόρους ύπαλλήλους, ών ήδυνή- 
υχν ουτω να ο&αχ.ρ^νω τ·ήν σχολαστικήν φυσιογνωμίαν. 
ΤΙ έπιδερμίς τού πίλου >τού ύπουργού τών Έσωτερικών 
τούς αναγκάζει νά συγκροτήσωσι περίεργον συμβούλιον, 
μεθ’ ο άπεφάσισαν τέλος νά λάβωσι τούτον όμοΰ καί νά 
τον άπωθήσωσιν έκ τών έγγράφων των, δίκην κανθάρων 
κυλιόντων τήν κυλινδροειδή τροφήν των, άλλ’ ούχί άνευ 
μεγίστης εύλαβείας καί παραδόξου φόβου έκδηλουμένου 
διά τών πρός τόν άγορεύοντα ύπουργόν κρύφιων βλεμμά
των των. Ό Sir William δύναταί νά όνομασθή προσφυέ
στατα ό Κικέρων τών φιλελευθέρων. 'Π ευγλωττία του 
ρέει έλευθέρως, ώς πλημμυρών ποταμός κατακλύζων τά 
-πάντα. Ουδαμού ΐσταται ή ηχηρά φωνή του. Ένίοτε 
μ.εταμορφούται το εύγενές εσωτερικόν του λαμβάνον τον 
τύπον τού χονδροειδούς έξωτερικού του, καί τότε κατα
φέρει ορμητικός κτυπήματα διά τής δεξιάς πυγμής έπί 
τής άριστεράς παλάμης, έν ώ ή παράδοξος στεφάνη τών 
γενείων άτινα περιβάλλουσι μόνον τόν αυχένα του, ηλε
κτρίζεται, καί τά παχέα έρυθρά χείλη του έξογκούνται 
έπί μάλλον καί μάλλον, ώς έάν έμελλον νά ροφήσωσιν ο
λόκληρον πίθον ζύθου. Διαρκούσης τής άγορεύσεώς του, ό 
Πρωθυπουργός τον παρακολουθεί μετ’ είδους θαυμασμού, 
καί όταν άποσύρεται νά καθήση ή όψις τού Γλάδστωνος 
λαμβάνει ζωηροτάτην εκφρασιν έπιδοκιμασίας.

Άλλ’ άπασαι αύται αί λαμπραι κ’ ένθουσιώδεις έντυ- 
ςώσεις μου είναι μηδέν άπέναντι τού Οελγήτρου όπερ μοί 
■πέβαλεν ή θέα τού 'Γπουργού τών ’Ινδιών. Ο μ.αρκήσιος 
’Άρτεγκτων, ή ό μέλλων Δούξ τού Devonshire, είναι 
Ανώτερος πάσης περιγραφής, ή μόνη δέ κατάλληλος θέ-

Ραμβράνδου τόν αισθηματικόν χρωστήρα. Κομψή μέ- 
,αινα γενειάς ρυθμικώτατα κατερχομένη άπό τών πα- 
ειών καί τού πώγωνος άποτελεΐ τόν στολισμόν τού κά- 
:ω μέρους τού προσώπου του. Μύσταξ λεπτότατος, άρι- 
•τοκρατικώτατα ήνωρθωμένος, παρατάσσεται ύπέρ τά 
μίλη του πλήρη σπανίας ροόαλότητος. Μέτωπον λευκό- 
■ατον διαυγέστατον, καλύπτεται έπιχαρίτως ύπό κομ

ψών τινων βοστρυχιδίων κατερχομένων έκ τής στιλβού- 
σης, λείας, καί κυανιζούσης ένεκα τής ύπερμέτρου μελα- 
νότητος κόμης του. 'Η κόμη αΰτη άποτελεΐ τόν μεγα- 
λείτερον κόσμον τού καλλωπιστού πολιτικού. Χωρίζεται 
πλαγιως εις δυο άνισα μέρη ύπό κανονικότατης λευκα- 
ζουσης γραμμής, καί είναι τόσω κανονική καί διερρυθμι- 
σμένη, ώστε νομίζει τις ότι άνήκει είς προτομήν έκ με
λανού μαρμάρου. Τΐ ένδυμασία του είναι έπιτετηδευ- 
μένη αρκούντως, περιέχει δέ ολα τά μικρά έκεινα καλ
λωπιστικά στοιχεία άτινα δίδουσι τόν τύπον τής έντε- 
λείας είς τους Παρισινούς Dandy. Οί άριστοκρατικοί πό
δες του, περιβάλλονται ύπό στιλπνοπεδίλων (Lustrines) 
εχόντων εις ^το μέσον κομψότατον κόσσυμβον έκ μετάξης. 
Παρατηρώ ες αύτής τής θέσεώς μου τήν λευκότητα καί 
απλότητα τών χειρών του, άς άρέσκεται νά έκτείνη πρό 
αυτού φιλαρεσκωτατα, και διακρίνω καί αύτήν τήν ρο- 
δαλότητα τών όνύχων του ο'ύς άπό καιρού είς καιρόν 
θωπεύει φιλοστοργως δια του αντίχειρος τής έτέρας χει— 
ρός. Έχει στάσιν νωχελή πρός τά δεξιά τού Πρωθυπουρ
γού, πρός τό μέρος τού όποιου κλίνει έλαφρώς τήν κεφα
λήν, έν ω τό άριστερόν του σκέλος λικνίζεται εύαρέστω; 
έπί τού δεξιού. Άπό καιρού είς καιρόν ό άρχηγός του 
κλίνει πρός τό ούς του, καί τώ ψιθυρίζει λέξεις τινας· 
κατά το μάλλον ή ήττον μικράς, είς άς όμως πάντοτε 
άπαντα μέ έλαφρότατον νεύμα καί χαριέστατον μειδία
μα. Ήμικλείει τούς οφθαλμούς του ώς έάν ή φαντασία 
του άπέρχεται τής πολιτικής έκείνης αιθούσης, καί πλα- 
νάται είς χώρας πλήρεις καλλονής καί ήδυπαθείας. Νο
μίζει τις βλέπων αύτόν έν τή ρεμβώδει έκείνη καταστά- 
σει, ότι βλέπει τόν Ρωμαΐον φανταζόμενον τήν Ίουλιέτ- 
ταν, καί έν τούτοις, ούδενός ή άντίληψις ώς πρός τάς 
συζητήσεις τού Κοινοβουλίου, δύναταί νά ύπερτερήση 
τήν τού περικαλλούς Μαρκησίου. Περί τούτου έβεβαιώ- 
θην όταν ριφθέντος σχετικού τίνος προς τό ύπουργεΐον 
ζητήματος, ήγέρθη διά μιάς, προύχώρησεν ολίγα 
βήματα μετά τής χάριτος έπιτηοείου χορευτού πλησιά- 
ζοντος ένδιαφέοουσαν Κυρίαν, καί ήρχισε ν’ άνκτυλίσση 
τήν γλυκειαν, ζωηράν, καί έπιβλητικήν φωνήν του πρό 
τού σιγώντος άκροατηρίου του. ΤΙ ευγλωττία του είναι 
ό στέφανος τών λαμπρών έξωτερικών καί έσωτερικών 
ιδιοτήτων τού μεγάλου τούτου άνδρός, ευγλωττία ίδιος— 
ζουσα, θελκτική, ώς μουσική έρωτική, πλήρης στροφών 
ήδυτάτων, καί πλήρης ισχύος, άποσπώσης καθ’ έκάστην 
στιγμήν τήν γενικήν έπιδοκιμασίαν. Καί όταν ή άγόρευ- 
σίς του έπεραιώθη, οτε διά τού αύτού κομψού τρόπου 
του έπορεύθη ν’ άναλάβη τήν νωχελή του στάσιν είς τά 
δεξιά τού Πρωθυπουργού έν μέσω έπευφημιών, ούδέ τό 
έλάχιστον σημεΐον συγκινήσεως είδον έπί τού προσώπου 
του/άλλά μόνον παρετήρησα τόν άντίχειρα τής δεξιάς 
του μαλθακώς όλισθαίνοντα έπί τών ροδαλών όνύχων 
τής άοιστεράς. Καί ένώπιον τής σπανίας ταύτης έντε- 
λείας καταπληχθείς, ήννόησα διατί ό Δούξ τού Devons
hire, συμπαθών ύπέρ τών αριστοκρατικών Συζύγων τής 
’Αγγλίας, ήθέλησε νά τοΐς έςασφαλίση τήν ήσυχίαν, καί 
Συζυγικήν στοργήν καί ομόνοιαν, άναγκάσας τόν ηδυ
παθή καί περικαλλή υιόν του νά νυμφευθή.

ΙΤό τέλος νς τό προο5χές. |
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