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Β. ΓΔΒΡΙΗΛΙΔΗΣ διετβϊντβχ

—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, οδοχ Morxas, Άριθ. 4, απέναντι τής οικίας Φιλήδονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

ΟΙ ΠΑΡΙΑΙ.

Τί είναι αύτή ή εωθινή ύγρασία· ήν αισθάνονται οί 
δάκτυλοί σας έπί τών πρωινών φύλλων άπερ άναγινώ- 
βκετε ; Τί είναι αύτή ή ομίχλη ήν βλέπετε έπιπροσθού- 
σαι πρό τών οφθαλμών σας έπί τών μαύρων χαρακτήρων, 
τών συγκροτούντων τήν εφημερίδα ; Είναι αί άγρυπνίαι, 
ή έξάντλησις, καί ή βαθμιαίως χωρούσα ύπονόμευσις 
τής ύγείας τών ατυχών τυπογράφων.

Δευτέραν ήδη φοράν αποπειρώνται δι’ απεργίας νά 
ανακουφίσουν ολίγον τά καταπεπονημένα των σώματα 
καί τάς πονούσας ψυχάς των δι’ορων ζωής εύνοϊκωτέρων.

* *·

Γνωρίζετε την ζωήν των ; Εχουν το δικαίωμα νο 
σηκόνωνται είς τάς εννέα τό πρωί. Καί νά μεταβαίνω- 
σιν άκόμα διά νά πίάσουν δουλειά είς τάς 10 π. μ. ’Ερ
γάζονται έως είς τάς δώδεκα τήν μεσημβρίαν. Έπειτο 
αναπαύονται μέχρι τής 4 ώρας μετά μεσημβρίαν κα 
άπό τής 4ης θά παοαταθή ή βάσανός των (χέχρο τής 
» ώρας μ-ετα τό μ-εοονύχτεον. Διότι είναι άληθήι 
βάσανος τό έργάζεσθαι ομΟιον, έπί δεκάωρον ολόκληρον, 
άνευ οΰδενός διαλείμματος, τό έργάζεσθαι σιωπηλώς. 
διότι ή κουβέντα ταράττει, τό έργάζεσθαι έν ύπογείοις 
ή ελεεινοΐς ίσογείοις, οπού τά πλεΐστα τών τυπογρα
φείων, τό κολυμβάν τό μέν θέρος έν μέσω άειρρόου ίδρώ- 
τος καί τής πλέον μεμολυσμένης άτμοσφαίρας, τόν δ= 
χειμώνα έν μέσω ρευμάτων άέρος καί θερμότητος ώς 
οιαλείποντος πυρετού.

Η τοιουτου είδους έργασία, όμοιάζουσα έπάνω κάτω 
την έργασίαν τών ανθρακωρυχείων, παρατείνεται δώ< 
5*xa ολοκλήρους ώρας, ών αί ήμίσειαι νυκτερινά!' 
αί δέ ές αυταί τής νυκτός ίσοδυναμούν πρός δέκα τά 
όλιγώτερον τής ήμέρας. Ώστε έργάζονται άδιακόπως 
δεκαέξ ώρας, διά νά προφθάσωμεν τό πρωί νά άναγνώ-

σωμεν τάς μετά χάριτος μωρίας τού 'Ρηγοπούλου κα 
τάς άνευ χάριτος τού Δεληγιάννη. Τί ύπνον θά κάμουν 
οί άνθρωποι αύτοί άφού θά τελειώσουν είς τάς 2 μετά 
τά μεσονύκτιον ; Είς τάς 3 μόλις θά είναι είς τό σπήτί 
των. Είς τάς 4 ίσως έπι τής κλίνης των, έξηντλημένοί, 
μέ νευρικόν σύστημα τεταραγμένον, μέ τούς οφθαλμούς 
σκοτοδινιώντας ύπό τήν έξάωρον έπήοειαν τού πετρε
λαίου ή τού άεριόφωτος, μέ οράματα είς τόν έγκέφαλόν, 
μέ έφιάλτας είς τήν καρδίαν. Θά κοιμηθούν τέσσαρας 
ώρας διά νά σηκωθούν είς τάς όκτώ. Καί θ’ αποπειρα
θούν πάλιν ζά τόν πάρουν δύο ή τρεις ώρας μετά με
σημβρίαν. Τούς περισσεύει χρόνος μόλις διά νά φάγωσιν 
Γσως έπί ποδός. Διά νά ομιλήσουν μέ τήν γυναϊκά των 
ή τά τέκνα των, άν είναι οίκογενειάρχαι, διά ν’ απο
λαύσουν τήν ευεργετικήν έπιρροήν τής εστίας, διά νά 
σκεφθούν περί μέλλοντος, διά ν’ άντικρύσουν διάφορα 
κοινωνικά καθήκοντα, διά ν’ άναπνεύσουν ολίγον άέρα, 
διά νά πάνε είς κανέν θέαμα, διά νά πάνε είς τήν Εκ
κλησίαν, δι’ δλα αύτά ούτε τοΐς περισσεύει, ούτε τοΐς 
έπιτρέπεται χρόνος, θά τοΐς έπιτοαπή μίαν μόνην ήμέ
ραν, δταν κηδεύσουν τόν εαυτόν τους. Καί δταν τά 
ύπόγεια τών οποίων έγιναν θύματα άνήκουσιν είς Κα
τάστημα τάξεως, δπως τό Κατάστημα τού κ. Κορόμηλά, 
τό τυπογραφεϊον θά διακόψη τάς έργασίας του έπί μίαν 
ώραν,ΐνα παραστώσιν οί συνάδελφοί του είς τήν κηδείαν. 
Πρέπει ν’ άποθάνη είς έξ αύτών,διά νά άναπνεύσουν μίαν 
ώραν ατμόσφαιραν νεκροταφείου.

Ποία δέ είναι ή άιχοιβή τού μαρτυρίου αύτού ; Τό ή- 
μερομίσθιον τών έργατών άρχεται άπό 2 1)2 δραχ. καί 
ύψούται είς τάς 4, διά τούς τυπογράφους τής νυκτός. 
Μέ τάς διώμιση αύτάς δραχμάς ή τάς τέσσαρας είς έξαι- 
ρετικάς περιστάσεις θά τραφή Sv άτομον, είς τάς συνή
θεις θά τραφούν πλείονες τού ένός, δύο ή τρεις ψυχαί, 
δπως συνήθως λέγομεν.

★ *• * -

Είς μαθηματικήν ακρίβειαν αί σχέσεις αύται τών έρ-
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γατών μέ τήν εργασίαν διερμηνεύονται ώ; εξής :
Εργάζονται διά νά nctvAoiv.
Σημειώσατε δτι ές όλων τών ειδών τής εργασίας ή 

τυπογραφική είναι ή όλεθριωτέρα δια την ύγείαν. Διότι:
'Εργάζονται περισσότερον άπό όλους τούς άλλους.
Εργάζονται όρθιοι.
Συγχρωτίζονται μέ την επιβλαβή εις την ύγείαν οσμήν 

τοΰ μολύβδου.
Βλάπτονται οί οφθαλμοί των έκ τής διαρκούς έντά- 

σεως.
Διημερεύουσιν έν μεμολυσμένη άτμοσφαίρα.
Στερούνται παντός μέσου άναζωογονησεως τής ύγείας 

των.
Πληρόνονται όλιγώτερον άπό πάντα άλλον εργάτην.
Έάν έλειτούργει ή έγχωρία στατιστική κατ’ έπαγγέλ- 

ματα, θ’ άπεδεικνύετο ότι ή τάξις τών τυπογράφων είναι 
ή βραχυβιωτέρα δλων. Έν ελλείψει τής στατιστικής, 
παρουσιάζουν τά πρόσωπά των, καχεκτικά, σβυσμένα, 
πρόσωπα τών Kou.ll της Κίνας, η τών καταδίκων ιχε- 
ταλλουργών τής Σιβηρίας.

Η συνήθεια ήμβλυνε τήν άντίληψιν αυτών τών ιδίων. 
Η συνήθεια συνοικειόνει μέ τήν συμφοράν, μέ τά δεσιχά, 
μέ τάς νόσους, μέ τήν έςορίαν, μέ τόν θάνατον. Ή συ
νήθεια μεταξύ τής άντιλήψεως τών τυπογράφων καί τής 
καταστάσεως τής ύγείας καί τής κοινωνικής των κατα
στάσεως καί τής άχαριστίας τής ζωής των σύρει μαύ· 
ρην πυκνήν σινδόνην καί δέν βλέπουν τίποτε έξ όλων αύ
τών. Οπόταν μίαν πρωίαν είς τόν ένα ανακαλύπτεται 
δτι έπώαζεν έν ειρήνη ή μία νόσος, καί είς τόν άλλον ή 
άλλη, και μετ’ ολίγον ανοίγουν διά τόν μέν αί πύλαι τού 
νεκροταφείου, διά τόν δέ αί τού νοσοκομείου. Έπί τής 
μαύρης έκείνης κλίνης φθίνοντες,έάν ζητήσουν νά έπανα- 
φέρουν είς τό προσκέφαλόν των εικόνας έκ τού βίου των,

ποια οράματα θά τούς έπισκεφθώσι ; Μία κάσα πλήρης 
στοιχείων, έπί μιάς αύτής Ουρίδος καρφωμένη μαυρι- 
σμένη λυχνία, οί οφθαλμοί των προσηλωμένοι έπί χει
ρογράφων τού Κοκοράβα ή τού Βιθυνού καί αί χεϊρές 
των μηχανικώς κινούμεναι ώς παράφρονες άπό τό ένα 'στό 
άλλο σπητάκι.

Η μία κάσα προητοίμασεν τήν άλλην κάσαν.
Αλλο μαθηματικόν άξίωμα έξαγόμενον :
Εργάζονται Πια νά άποβάνωαι.

* * ·
♦

Καί τι ζητούσι διά νά μετριάσουν τήν συμφοράν των;
Αυςησιν 30 τοΐς έκατόν έπί τού μισθού των. Έπάνω 

κάτω 30 δραχμάς τόν μήνα.
Οί δυστυχείς έσκέφθησαν μόνον κατά τούς κανόνας 

τής ρωμαίίκης απληστίας. Έζήτησαν ν' απαντήσουν τόν 
θάνατον χορτασμένοι.

Και δεν εσκεφθησαν ότι δέν είναι μόνον κοιλίαι πει— 
νώσαι, άλλά καί άνθρωποι ζώντες· καί δτι πλήν τής αύ- 
ξήσεως τού μισθού, έπρεπε νά ζητήσουν χ* έλάττωβε» 
τών έργααίμ,ων ωρών.

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

Ή ΊΤα,Λιγγεπσία. είσήγαγε καί νέαν λέξιν είς τά χα
ριτωμένα δελτία της : τήν ά-έαποάκωσιίκ»/»·. Επειδή δέν 
εχομεν λεξικά πρόχειρα, πιστεύομεν νά έννοή τήν .Ιαπα- 
ύωσύϊην της.

Διαδίδεται οτι ό Βουλευτής κ. ψύλλας στέλλεται| 
Πρόοεδρος ύπουργός έν Βελιγραδίφ, παραιτούμενος, -ου 
Βουλευτικού του αξιώματος. Εϊμεθα βεοαιοι δτι ό νοθ, 
διπλωμάτης θά έπιδείξη έν τή νέα θέσει, του ολην την 
β^απα<Ιχωσήυ/>·*τής «Παλιγγενεσίας» έφ’ή διακρινεται.

Πώς δηιχοκρατούμεθα δσον πάμε ; Καί αύταί αί θέ
σεις αί διά διορισμών κτώμεναι βαθμηδόν μορφουνται 
δίς πίοϊόντα τής καθολικής ψηφοφορίας. Πρέπει νά έκ- 
τεθήί ύποψήφιος, νά γίνης πρώτος ή δεύτερος επιλαχων, 
«.ν θέλης νά διορισθής νομάρχης. Πρέπει περιπλεον να 
έπιτύχης Βουλευτής, νά πής δύο ral καί τρία 6χι, νά 
όρμήσης καί καμμιά φορά έναντίον τού ψάθινου πίλου 
τού κ. Δημητρακάκη, άν θέλης νά γίνης πρόσεδρος υ
πουργός. Ό πτωνός Σιβιτανίδης άν έςωκκλησιάζετο επί 
Κουμουνδούρου, δέν θά έβαζε τά Ταχυδρομεία τού Κρά
τους είς τήν τσέπην του, πρός ά πρό πολλοΰ τρέφει δει
νήν λαχτάραν ;

Ζητήσατε τήν γυναίκα! καί είς τό μίσος τού ’Άραμ.π*! 
«οισοχ έναντίον τών Κεδίβηδων τής Αίγύπτου.

Ή ιστορία είναι πρό κάμποσων έτών. Ό Συνταγματάρ
χης Άραμπης ήτο άκόμη άνθυπολοχαγός- τό σύνταγμά 
του ήδρευεν είς επαρχίαν. Εκεί ο μέλλων δικτατωρ του 
Άντιβασιλέως καί τής Αίγύπτου ήγάπησε τήν ώραιοτέ- 
ραν τής επαρχίας κόρην. Τήν έμνηστεύθη. Και έννοούσε 
νά τήν κάμη ’yipa«.Tira, άν καί δεν ήτο αραπίνα.

"Οταν είς μίαν στρατιωτικήν έπιθεώρησιν, τό λάγνον 
δμμα τού πρώην άντιβασιλέως Ισμαήλ πασσά, επεσεν 
έπί τήν ώραιοτέραν τής πόλεως. Ειχον συναχθή εκεί ολαι 
αί έπαρχιώτιδες, αί όποϊαι καί καλύπτονται διαφανώς.

Ή ώραιοτέρα τού ’Ισμαήλ ήτο ή ώραία τού ’Άραμπη.

Ό ’Ισμαήλ τήν είδε, τήν πήρε.
"Ενα πουγγί λίραις είς τήν οίκογένειάν της καί ή μνη

στή Άραμπη προσεκολλήθη είς τά χαρέμι τού ’Ισμαήλ.
Ό άνθυπολοχαγός Άραμπης έκρυπτεν έκτοτε είς τάς 

ολέβας του τόν συνταγματάρχην Άραμπη.
Δι' άναφοράς του πρός τόν ’Αντιβασιλέα τώ ύπεδεί- 

κν>ε τό άδικον τής απαγωγής. Πρώτον ή κόρη δέν ήτο 
δούλη διά νά τήν άγοράση· κ’ έπειτα πολύ πριν ή άρέση 
αύτη είς τόν 'Αντιβασιλέα, ήτο μεμνηστευμένη μέ τόν 
Αραμπη.

Αύτά τού έλεγε διά γλώσσης τολμηρής.
Ή τόλμη του, άντί νά τιμωρηθώ, άντηχείφθη ύπό τοΰ 

άντιβασιλέως δι' ένός γαλονιού (προβιβασμού) καί τής 
απονομής τού τίτλου βέης.

*0 Άραμπης έδέχθη καί τόν προβιβασμόν καί τόν τί
τλον. άλλ’* έκτοτε ώ’ρκίσθη μίσος καθ' δλης τής οίκογε
νείας τού ’Ισμαήλ.

Λέγεται δέ οτι τότε μόνον θά ύπολάβη οτι έξεδικήθη, 
έάν λάβη ώς σύζυγον γυναίκα έκ τού οίκου τού άντιβα- 
σιλέως καί μετά τούτο τήν άποβάλη, νυμ,φευόμενος μετά 
δούλης.

Τί ύπόθεσις διά γαλλικόν μελόδραμα ! Μουσική Λε- 
κώκ. Ό Άραμπής βαρύτονος. Ή πριγκηπέσσα ύψίφωνος. 
Καί ή δούλη du gazon. Μπορεί νά υποτεθώ δτι ή είς τό 
χαρέμιον τού ’Ισμαήλ προσαρτηθεΐσα μνηστή τού 'Άρα
μπη διά διαφόρων φίλτρων κατόρθωσε νά μείνη παρθένος 
καί δτι αύτήν έπί τέλους λαμβάνει γυναίκα ά παντοδύ
ναμος Άραψ.

νέον 
δπερ
έντός ολίγου είς τήν δημοσιότητα, θά ήναι έν σμικρφ
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ΜΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΟΤΣΤΑΝΙ

("13. άριβ. 316,

Οό φοιτ^τχέ δεοεχηταί τής Ελλάδας.

Τήν έπιοΰσαν τής διαδηλώσεως Κώστας ό 'Ανατολί
της ήτο είς ενέργειαν.

Είχε ξοποδαριαστεϊ ειδοποιών τούς φοιτητάς όπως 
τυνέλθωσι τήν εσπέραν είς τό σπίτι τής Μαριγούλας 
δπου έπρόκειτο νά συζητηθούν μεγάλα πράγματα.

Ητο είς τό καφενεϊον τής Ώραίας Ελλάδος, ότε τόν 
έπλησίασεν άνθρωπός τις καλοντυμένος μέ χρυσή καδένα, 
ψηλό καπέλο, γάντια ζουβέν, καί γιαλιά κρεμασμένα 
στό γελέκο του.

— Κύριε, τώ είπε, εύγενώς μισοβγάζων τό καπέλλο 
του, εινε δυνατόν μίαν πληροφορίαν;

— Καί δυό, άπήντησεν ό Κώστας έγειρόμενος.
— "Αν δέν άπατώμαι, είσθε, νομίζω φοιτητής, ώς 

συμπεραίνω έκ τής φυσιογνωμίας σας.

— Έτσι 'μοιάζω.
— Χαίρω πολύ, διότι σάς έγνώρισα.
— Καί έγώ ομοίως, άλλά δέν σάς γνωρίζω.
— Είσθε, νομίζω, άπό τήν.........δέν ένθυμούμε........πές

το.... πώς τήν λέν.... Μέσ’ τό μυαλό μου πλέει, καί δέ» 
μπορώ νά ένθυμηθώ.

— Είμαι.... άπό 'κεΐ πού είμαι......τί άγαπάτε ;
— Μέ συγχωρεϊτε, άλλά νομίζω δτι κάπου, σάς είδα.
— Αϊ, θά μέ ϊδατε σέ κάνένα δρόμο.
— θ/.1 δχι δά, δέν έννοώ νά σάς έπιβαρύνω. 

Παρντόν.
— 'Αδελφέ, τί θέλεις τέλος πάντων; Περίεργος μού 

φαίνεσαι.
— Ένδεχόμενον νά έχω τι έπάνω μου τό περίεργον 

καί νά μή τό έννοώ. Σάς παρακαλώ πολύ, δεν μού τό 
επιδεικνύετε;

— Μού φαίνεσθε περίεργος, διότι μού μιλεΐτε τόση 
ώρα, χωρίς νά μού είπήτε τίποτα. Έχασα τόσον καιρόν.

— Νομίζω ότι καθήμενός τις είς καφενεϊον και μόνος 
μάλιστα, χάνει πράγματι τόν καιρό του. |

—»Α", τέλος πάντων δέν έχω καιρό νά σάς άκούω.
— Μού φαίνεσθε κάπως ύποπτος.
— "Υποπτος είσαι σύ, διότι έγώ ούτε 'ρωλόγι φορώ, 

ούτε γάντια, ούτε ψηλό. Κατάλ.αβες;
— Καί πώς ομιλεΐτε ούτω;
— Πώς δμιλώ; 'Μιλώ, γιατί έτσι θέλω νά ’μιλώ, καί

δέν θά μού μάθης συ πώς θα μιλώ. Κατάλαβες;
— Γινώσκετε πρός ποιον όμιλεΐτε;
— Άν ήσαι μακάρι καί ό βασιλεύς, δέν έχω ανάγκη. 
—Είσαι θρασύς.
•— Σού είπα, έτσι θέλω
— Γνωρίζεις τόν δρόμον τής άστυνομίας; Σήκω 

λοιπόν.
■— Δέν σηκόνομαι, τί θά μού κάμης;
— Σήκω !
— ’°Χ1·
— θά σέ άπαγάγουν διά τής βίας.
— ’Αντιτάσσω βίαν διά τής βίας.
— Τόρα βλέπεις.
__ Καί ταύτα είπών ό άγνωστος καλοντυμένος έξήλθε.
Ό Κώστας έσκέφθη, ό'τι κάτι θά έτρεχε μ’ αύτόν τόν 

άγνωστον τσαρλατάνον, δτε είσήλθον τρεις κλητήρες μεθ 
ένός χωροφύλακας, δστις πλησιάσας τόν διέταξε νά τον 
άκολουθήση.

*0 Κώστας τάχασε καί ύπετραύλισε:
— "Εχεις, κύριε χωροφύλαξ, ένταλμα σύλληψεως;
— Έχω δέν έχω, έγώ σέ συλλήπτω.
— Πού θά πάμε;

. — "Οπου θά σέ πάμε.
— ’Εμπρός πάμε, νά ίδούμε πού θά πάμε.
Μπρος ό Κώστας καί ’πίσω οί κλητήρες τόν εφεραν 

είς τήν αστυνομίαν, δπου ό ψηλοκαπελάτος περιέστρε-

φεν έπί τών δακτύλων του τό μπαστούνι του το λυγι
στό καπνίζων.

Ό Είσαγγελεύς Μουτζουρίδης κατέφθασε ταύτοχρόνως 
έφ’ άμάξης.

Ό Κώστας ώδηγήθη πρό αύτού.
— Είσαι πολίτης έλλην; τόν ήρώτησεν αΰστηρώς.
— Όχι, είμαι χριστιανός ύπήκοος.
— Είσθε έκ τών φοιτητών;
— Ηλθα γι’ αύτή τή δουλειά, άλλ άκόμα δέν τήν 

έκαμα.
— Τί σχέσιν έχεις τότε μέ τούς φοιτητάς;
— Απλή γνωριμία μάς συνδέει.
__ Γνωρίζετε τόν Ράλλη, τόν Φιλήμονα, τόν Στεφα-

νίδην ;
__ Ουδόλως, συντυχάνει κάποτε νά συζητούμε περί

διαφόρων πραγμάτων Επιστημονικών.
__ Τότε θά ήσθε είς θέσιν νά μάς ’πήτε τί θά συμβη

απόψε;
— Ξέρω 'γώ;
__ Δέν-είνε δυνατόν, άβού τό ξέρει όλος δ κόσμος.
— Μπορεί, έγώ δμως δέν ’ξέρω τίποτα.
— Τότε πώς τό ξέρω ’γώ, δτι τό ξέρεις ;
— Α" τί 'ξέρω λοιπόν, άφού τό ξέρεις;
__ Ξέοω- οτι θά παραδοθήτε κάτω είς τό ύπόγειον

καί έκεϊ θά είπήτε ο,τι ξέρετε.
— Είμαι ’Οθωμανός.
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Η ΝΕΑ. ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ.

Κίνησις καί ακινησία, η κίνησις πρός την ζωήν καί 
κίνησις πρός τόν θάνατον, συμβαδίζουν. Ή πρόοδο; θέλει 
τά θύματά της, όπως καί ή βαρβαρότης θέλει τά ίδικά 
■της. Τό αίμα είναι ό έλάχιστος τών φόρων. Ό ελάχι
στος, διότι δέν έχομεν τίποτε άλλο νά δώσωμεν, πλήν 
τού α'ίματος. Έν αύτω κεΐνται καί αί ίδέαι καί τά αι
σθήματα καί τά φίλτρα μας. Όμιλοΰμεν ώς ιεροκήρυκες, 
διότι πρόκειται περί νεκρού. Τοΰ αθώου παιδιού, όπερ 
χωρίς νά διαπράξη έγκλημά τι, έκλινε τήν κεφαλήν του 

-ΰπό τήν λαιμητόμον τού ίπποσιδηροδρόμου.Ήτο τής σχο- 
-λής τών απόρων παίδων, άρα καί εφημεριδοπώλης. Αί 
σοβαραί συνάδελφοι έπρεπε νά τό αναγγείλουν συμπαθητι- 
κώτερον ήτο είς τών κηρύκων τών μ,ωριών των καί τής 
ίδιοτελούς ιδεολογίας των. Άκριβώς, καθ’ ήν στιγμήν 
'έζετέλει τό καθήκον του αύτό, μεσολαβεί ό ίπποσιδηρό- 
■δρομος μεταζύ τοϋ φύλλου τής Νέας Έφημ,ΐρΙ&ος ήν τω 
έζήτησαν καί τού αναγνώστου όστις έζήτησε, καί κόπτει 
τήν κεφαλήν οχι τοϋ Καμπούρογλου—θεία κεφαλή, λαλά, 
λαλά—άλλά τού παιδός, τού παιδός, τού παιδός. Τί τψ 
•έκόστισεν ή κεφαλή του; Μίαν πεντάραν. "Οχι, δύο μόνον 
'λεπτά, διότι τά τρία τά πέρνει ό Καμπούρογλους. ’Έχα
σε τήν κεφαλήν του διά δύο λεπτά. Ό κ. Καμπούρογλος 
τήν πωλεΐ διά πέντε, ήμεϊς διά δέκα καί ό Δηλι- 
γιάννης τήν κεφαλήν του καί ό,τι άλλο? διά νά τού φυ 
τρώση άκόμα μία κεφαλή είς τό κόμμα του. Βλέπετε ότι 
κεφαλαί άροβάτων καί βοών πωλούνται άκριβώτερα. 
’Εξαιρούνται αί τών βοών—άνθρώπων, διότι μέ μίαν 
τοιαύτην κεφαλήν μπορεί νά οίκοδομήση έν μέγαρον. Ό 
άπορος παϊς, καταδικασμένος νά τρέχη ύπό τόν ήλιον 
καί άνά τάς άγυιάς καί τήν Κυριακήν άκόμη άναζητών

την μαστίγωσιν, ήτις τόν έκαμε νά περιτρέχη τό υπό
γειον μέ ταχύτητα σιδηροδρόμου.

Τότε τού ρίχθησαν πάντες οί έν τω ύπογείω κλητήρες 
καί κτυπώντες αύτόν, ελαφρά πλέον, όιά νά διαρκέση ή 
διασκέδασις, έφώναζον όπισθεν του.

— Ντέ, άλεθε καλά. Ντέ 8οέ !
Ό Κώστας ήτο σχεδόν ημιθανής.
Μέ γλώσσα μία σπιθαμή έξω, μέ δακρυσμένα ’μμάτια, 

δέν έπεριπάτει πλέον, έπηδοϋσε σάν άγριομουλάρι, έσπαρ- 
τάριζε σάν ψάρι στήν ξηρά, έμούγκριζε, έτρεχον τά σά
λια του καί ύπετραύλιζεν :

— Ώχοϋ, ώχοϋ, πάω, δέν έχω πλιά πισινά. Μ’ έσφά- 
ξατε, μέ ψίσατε, οΰ άου, άου, άου ! Ού ού. Πάω. Τώ- 
καμα ....

Καί πραγματικώς τήν είχε πάθει.
Οί κλητήρες κεκομμένοι στά γέλοια τόν άφήκαν έπί 

τινα λεπτά νά συνέλθη, καί είτα τόν έφεοον ·πσό τού 
• Μουτζουρίδου μόλις δυνάμενον νά βαδίζη.

— Λοιπόν ; ήρώτησεν, ό Είσαγγελεύς.
— Λοιπόν, κύριε άφεντικό, άπήντησεν ό Κώστας, έγώ 

είμαι ένας άθώος άνθρωπος, άνατολίτης μάλιστα, ένα 
ζώον, ώς πού μέ βλέπετε, καί είνε περιττόν νά σάς τό 
’πώ, τό όποιον μεταχειρισθήκαν ώς όργανο έπαναστά
σεως. Μού είπαν νά πάω νά μαζέψω τούς φοιτητάς γιά 
νά πάν τό βράδυ είς τό σπίτι τή; Μαριγούλα; ποϋ θά 
κάμουν συμβούλιον δςά νά διώξουν τόν βασιλέα. Είνε καί

άγοραστάς μωριών, άνηθικοτήτων, κουταμάρας, ειδήσεων 
περί τής άναχωρήσεως τοΰ κυρίου καί τής κυρίας Ρέΐνεκ> 
καί εξετάσεων τοΰ κ. Βαλάση, διατρέχει τόν κίνδυνον 
καί νά σκοτωθή άκόμη διά μιαν πεντάραν. Ό άξιότιαος 
υεσι'της κ. Βαλλώσης, δΓ ίδρώτος τού προσώπου του κερ- 
δίσας περιουσίαν, μηδέν ξένον βαλάντιον φορολογήσας, 
διατρέχει τόν κίνδυνον διά την έμπορικήν του άγιωσύνην 
να σκοτώση καί αυτός άλλους άκόμη πα.ϊδας μέ τούς ώραί- 

ς του ίππους, τούς όποιους άν τούς είχεν ό Καλιγούλας
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Καλαμίδαν καί Εύγενιάδην. Είνε πολύ σχολαστικόν νά 
έρωτήσωμεν τίς πταίει; Πταίει ό άπορος παΐς ή πταίει ό 
αμαξηλάτης; Ούτε ό παΐς είχεν έλθει είς άπελπισίαν διά. 
νά σκοτωθή, άφοϋ δέν έχουν τοιαύτας μαύρας προθέσεις- 
ούτε οί πίνοντες ρετσινόλαδο άρειμάνιοι διά νά δηλητη— 
ριασθοϋν,ούτε ό αμαξηλάτης είχε ένστικτα αιμοχαρή διά
να εύχαριστήτα.ι νά βλέπη διαμελισμούς ύπό τούς τροχούς 
του.’Ο ίπποσιδηρόδρομος έχει καθήκοντα’καί μεταξύ τών 
καθηκόντων αύτοϋ είναι νά μεταβιβάζη νωθρούς κηφήνας, 
μεταξύ τών όποιων καί πολλούς σπαθοφόρους, άπό τής 
μιάς είς τήν άλλην πλατείαν, νά έκτροχιάζηται εξή
κοντα φοράς τήν ώραν, νά άκρωτηριάζη άρειοπαγίτας 
καί νά διαμελίζη άπορους παϊδας. Έχει μετά τής κυ
βερνήσεως καί τοϋ δημοσίου σύμβασιν ήτις τω επιτρέπει 
ελευθερίαν είς τήν ένάσκησιν τών καθηκόντων του. Την 
στιγμήν καθ’ ήν τό δημόσιον έμποδίση τήν Εταιρίαν ν’ 
άκρωτηριάζη άρειοπαγίτας καί νά κάμη άπό άπορους παΐ- 
δας Χίγμ&ν διά τού; άλγερίνους της, ή Εταιρία θά 
διαμαρτυρηθή, τό Βέλγιον θά τήν προστατεύση καί θά 
έχωμεν έλληνο-βελγικόν ζήτημα. Καί τό μέν Βέλ- 
γιον έκυβέονησαν Αεοπόλδοι, τήν δέ Ελλάδα Γεώργιοι, 
ώστε μπορείτε άπό τοϋδε νά φαντασθήτε τί μέλλει γε
νέσθαι. Τό μόνον όπερ δυνάμεθα νά κάμωμεν, άν έχη ά
νάγκην ή δικαιοσύνη τών άρειοπαγιτών της καί οί δη-

ό Μωραϊτίνης, καί ό Στεφανίδη;, Ράλλης, Φιλήμων, 
Χοϊδάς, Κολοκοτρώνη;, Σκαρβέλης, Κορωναΐος, έγώ, .... 
έγώ, δηλαδή ήθελα νά πάω, έτσι θεατοακροατής, χάριν 
περιεργίας, καί νά έλθω νά σάς τά ’πώ ολα. ύστερα. Αυτά 
ήτανε όλα, ώς καθώς σάς τά είπα.

— Είνε άληθή ολα αύτά ; Πρόσεξε καλά.
— Τί λές, τί λές, κύριε άφέντη, τί λές; Έγώ νά σάς 

’πώ ψέμματα, καί μάλιστα πρώτη φορά ποΰ σάς κου
βεντιάζω.

— Πολύ καλά, άπόψε θά προσωποκρατα.θής καί αύριο 
άπολύεσαι.

— 'Έλεος. Ποΰ Οά μέ βάνοτν ;
— Μέσα είς τό κρατητήριον, δέν σοΰ κάμουν τίποτε, 

μή φοβάσαι.
— ”Αχ, έλεος, θά μέ φαν οί κοριοί. Εχει καί ψύλ

λους.
Ό Μουτζουρίδης γελών άπήλθε, οί δε κλητήρες παοε— 

λαβον τρέμοντχ τόν Κώστα καί έφυλάκισαν.
Τήν έσπέοαν ήοξχντο συρρέοντες είς τον οίκον τής Μκ— 

ριγούλας οΐ μεμυημένοι έκ τών φοιτητών τόν σκοπόν 
τής συναθροίσεως.

Πρώτος έλαβε τόν λόγον ό Μωραϊτίνης.
— Κύριοι, είπε, ό λόγος μου θά περιστραφή μόνον εις 

όλίγας λέξεις. Νομίζω, ότι ή βασίλεια πλέον, ως εκα- 
τήντησεν, ·νΐνε άδύνατον νά σταθή. Πρεπει να ληφθή 
μία τελική άπόφασις. ΙΊαρα τοΰ λαοΰ έξέλιπεν εντελώς
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μοσιογράφοι τών εφημεριδοπωλών μας, νά συστήσωμεν 
είς τήν Εταιρίαν τό σύστημα τών Ίπποσιδηροδρόμων 
τής Κωνσταντινουπόλεως καί τών κοινών άμαξών έν' 
Καίρω καί ’Αλεξάνδρειά. Προηγείται έκάστης άμάξης 
δρόμων τις, κρατών μακράν είς χεΐράς του ράβδον καί 
χαθαρίζων τήν οδόν άπό έπιπροσθοϋντας πρό αύτής κω
φούς, άομμάτους, φιλοσόφους, άρειοπαγίτας, άπορους 
παϊδας καί λοιπούς. Ούτω πως δίδομεν εργασίαν καί είς 
κάμποσους άκόμη έργάτας καί διαφυλάσομεν τούς πολυ
τίμους λειτουργούς τής θέμεδος καί τής Δημοσιογραφίας, 
δύο άξιολατρεύτων δεσποινών τοϋ τόπου.

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

’Επί τής Όόοΰ Έγμοΰ παρά τόν σιδηροδρομικόνστα- 
θμόν υπάρχει ομώνυμον καφενεΐον ό Έρμής,ές έκείνων τά| 
όποια πλήρη μυών καί βρώμας την ήμέραν έκχέουσι πρός, 
τήν εσπέραν έπί τοΰ πεζοδρομίου τό όποιον καταβρέχουν 
ολίγα τραπέζια, παρ’ αύτά δύο καρέγλας, έπ’ αύτών 
μίαν γλάστραν βασιλικού καί έκεΐ προσέρχονται οί άν
θρωποι τής έργασίας νά άναπαύσωσι τά κεκμηκότα μέλη, 
των καί νά ροφήσωσι τόν έρατεινύν τοϋ Παράσχου μας. 
”0 καφές έκεΐνος καί ό συνοδεύων ναργελές καί ό άντι- 
μετωπιζων βασιλικός άντικαθιστώσι διά τόν έργατικόν 
έκεϊνον κόσμον τήν Τραύιάτα τής Στεφανίνης, τό παγω- 
τόν τού ΙΙαπαζήση, τό ξεχείλισμα τής Ζουφροά καί τό 
ήλεκτρικόν^τού Κατσίμπαλη.

Είς τό καφενεΐον τούτο έστησε τό άρχηγεΐόν του εμ
πειρικός ιατρός, μέ φαβορίταις,άρκετά ηλικιωμένος, δστις 
εχει καί σύντροφον, τόν όποιον ίσως παρουσίαζεν ώς βο
ηθόν, Γσως ώς φαρμακοποιόν, Γσως διά νά κρατά, τό φα
νάρι, έν ω αυτός έπρόκειτο νά σιγυρίζρ. Μία άγγελία 
είς τήν ΠαΛιγγενεσίαν δτι «αα./ός γιατρός κτλ. είς τό 
καφενεΐον Έρμου θεραπεύει ολα τά νοσήματα κτλ.» 
καί ήρκεσε νά σχηματισθή ή πελατεία του. 'Ιδού πώς αι 
εφημερίδες, αϊτινες δέν γίνονται πρόξενοι καλού,γίνονται

πρόξενοι κακού. Κεφάλαιον μυθιστορήματος : Ό.τον ύ 
ΠαΛιγγετεσΙα άποθειχνύεται φαρμαχεύτρια· χα) Λαμβά
νει .τρός τοΐς Ά.Ι.Ιοις τίτ.Ιοις χαϊ τόν τής Λουκρητίας 
Βοργίας.

*0 παλαιός συνεργάτης μας Κώστας Ιεροκλής, ό τρυ
φερός Χεσμίς ύ ν/μ6ριος^ ό άτρόμητος Λός του, ό γεν
ναίος μαχητής τής Έγέρσεως, ά άρθρογράφο; τής Εφη
μερίδας, έχει τήν μονομανίαν νά πιστεύη οτι δλος ό κό
σμος έχει τήν καρδίαν του, ήτις είναι τρυφερωτέρα βρέ
φους. ’ Ισως πιστεύει είς τό κακόν άλλ* δχι καί είς κα
κούς· έξαιοέσει έννοεΐται τού ’Αγγέλου Βλάχου καί τοΰ 
Άναστάση Βυζαντίου. Αύτοί είναι οί κατ’ έζοχήν κακοί, 

ι Είναι δμως κράμα εύπιστου καί δύσπιστου' δυσπιστεΐ 
ένίοτε πρός τήν έπιστήμην' εύπιστεΐ δμως είς τούς έμπει- 
■ρικούς. Αλλ έχει όμως καί λόγον τής εύπιστίας του αυ
τής.Ό αδελφός του—Αρχιμανδρίτης,σπουδάζων έν Παρι- 
σίοις τά νομικά,—είχεπέσει μικρός ών άπό κωδονοστάσιον 
κ’ έθραυσε τόν πόδα του. Έπί έν έτος έτυραννεΐτο' ή έ- 
πιστήμη δέν έβλεπε σωτηρίαν άνευ έκκοπής τού ποδός· 
δτε είς έμπειρικάς εύρε τήν σωτηρίαν του χωρίς τής έκ
κοπής μέ πρωτοτυποτάτην χειρουργικήν.

Ή άγγελία τής ΠαΛιγγενεσίας τού ένυξε τήν περιέρ- 
γειάν του. Τί λογής ιατρός νά ήναι αύτός δστις μ.έ τόσην 
άναίδειαν ύπόσχεται δτι θεραπεύει. Πιστεύομεν δτι πε
ρισσότερον ήθελε νά σπουδάση τόν άνθρωπον ή νά ώφε- 
ληθή άπό τόν ιατρόν. Διότι πρός τοΐς άλλοις (ΐετά μα
νίας καταδιώκει τήν σπουδήν άνθρώπων. Έδαπάνησε 
μίαν ήμέραν ένα είκοσιοκτάρικο καί δώδεκα ώρών υπο
μονήν, περιφέρων μεθ’ εαυτού τόν μακαριώτατον Δέ Κά- 
στρον, οδηγών είς ξενοδοχεία, είς ζαχαροπλαστεία, είς 
περιπάτους έφ’ άμάξης, μόνον καί μόνον ΐνα δυνηθή νά 
γράψη τόν χαρακτήρά του, διότι ώς μάς έλεγε, δέν είχε 
γραφή τίποτε καθώς πρέπει περί τόσω σπουδαίας προσω- 
πικότητος.

Δίς ή τρις καταβαίνων είς Φάληρον διήλθε τού καφε
νείου, έκαμνε νά έμβη, άλλά δέν είσήρχετο, ότε άποφα- 
σιστικώς μίαν ήμέραν ηύρε τόν περίφημον ιατρόν τού 
καφενείου, ήκουσε παρ’ αυτού άραις μάραις χουχουνάραις, 
συνεφώνησε περί τού ποσού τής θεραπείας, τού έδωκε 
καί προκαταβολικώς Ιν τάλληρον διά τά φάρμακα. Τό 
κυριώτερον ήτο έν καθάρσιον, όπερ έλαβε είς τό δωμά-

τό πρός τόν θρόνον σέβας. 01 τής πολιτείας θεσμοί έχα-J 
λαρώθησαν καθολοκληρίαν. Οίανδήποτε κυβέρνησιν καί 
άν φέρωμεν, άμα άνέλθη τάς βαθμίδας τών άνακτόρων,' 
διεφθάρη. Ή άστυνομία περιώρισε τά καθήκοντά της 
μόνον είς μυστικάς ραδιουργίας, κατασκοπεύσεις, καί 
παρανόμους συλλήψεις. Αί οδοί καί τά καφενεία είνε πλή
ρη ωτακουστών. ’Εδώ δέ πού όμιλούμεν ούδόλως παρά
δοξον νά ήναι καί τις άργυρώνητος, δστις πρίν ή ήμεΐς 
έξέλθωμεν, νά έχη προδώσει πάντα. Ή βουλή, ώς τήν 
διέφθειραν οί αυλοκόλακες, κατήντησε σπείρα μικροφιλο
τιμιών άνθρώπων, ή γερουσία καθεύδει ύπό μανδραγόραν. 
Δέν βλέπω πουθενά σωτηρίαν, άν μή ό λαός κινηθή. Δέν 
πρέπει νά ύποχωρήσωμεν καί άν φανή άκόμη ό βασιλεύς, 
οτι έπιτελεΐ δλας τάς άπαιτήσεις μας. Μετά τινα και
ρόν θά έκτυλίξη λεληθότως πάσαν τήν ύπουλότητα αύ
τής ή βασίλισσα καί θά έχωμεν τά ίδια.

— Ν’ άναθέσωμεν, προσέθηκεν ό Σκαρβέλης τήν διορ
γάνωσή τού .κινήματος είς τόν κ. Κορωναϊον;

— 'Έμαθον, είπεν ό Φιλήμων, δτι μυστικός κλητήρ 
συνέλαβε τόν φτωχό Κώστα, δστις ήδη διατελεΐ ύπό 
τούς όνυχας τού είσαγγελέως, ούδεμία άμφιβολία δτι 
είτε άνακρινόμενος, είτε δερόμενος θά ώμολόγησε τήν 
συνάθροισιν ταύτην, καί Γσως ήδη πολιορκούμεθα. Φρονώ 
δτι ορθόν εινε νά διαλυθώμεν άμέσως.

Ή πρότασίς του έγένετο δεκτή καί οί συναθροισθέντες 
ήρχισαν άπερχόμενοι βαθμηδόν.

Καθ’ όδόν περιπολία πεζικού περιεκύκλωσε τόν Μω- 
ραϊτίνην.

— Κύριε, είπε πρός αύτόν ό περιπολάρχης, έν όνό— 
μάτι τού νόμου σάς συλλαμβάνω.

Τά πάντα είχον προδοθή.
('Em txt ovviy.ste)

Παλιάνθρωπος.

τιύν του, ένώπιον μάλιστα τοϋ ιατρού, τό σάββατον 
πρωί, καί τώρα άναπαριστά τήν ωμότητα μεθ' ής τόν 
έβλεπεν—ό ίατοός !—νά παίρνη τήν πρώτην δόσιν τού 
δηλητηρίου. ’Εξήλθε καί μετέβη είς τό προσφιλές του 
ενδιαίτημα, τό Καφενεΐον τοϋ Σταδίου, δπου τακτικά 
—...Λ-.».»—. .1 «?.«>. αυτόν παοέα. συντοοοιά άνοιανθοώ-

τού άλλου ξένου, τοϋ δήθεν βοηθού του, μετά τού φόβου 
δστις τόν κατέλαβε όταν ήκουε τάς έπιπλήξεις τού πε
λάτου αύτού, καί έπί τέλους τής αίφνηδίας άπαγωγής 
τών φαρμάκων ΐνα έξαφανισθή πάν ’ίχνος τού έγκλήματος, 
παρέχουσι μεγάλην πιθανότητα είς τήν εικοτολογίαν 
τοϋ παθόντος.

Εύτυχώς καί οί δύο άγύρται συνελήφθησαν καί εύρί- 
σκονται είς χεΐρας τής δικαιοσύνης, ήτις δέν πιστεύομεν 
νά έπιτρέψη δπως τοιοΰτοι δηλητηριασταί περιφέρονται 
άνενόχλητοι είς τήν άγοράν. ΑΙ δέ συνάδελφοι άς μή 
τρελλαίνωνται δι’ όλίγας πεντάρας νά παρέχωσι τάς 
στήλας των είς τόν πρώτον τυχόντα αγύρτην καί νά γί
νονται συνεργοί τοιούτων έγκλημάτων.

---------—g· ο a-

ςενοδοχεΐον, έκεΐθεν είς τό καφενεΐον, οπού ήσθάνθη τά 
πρώτα συμπτώματα. Διηυθύνθη άμέσως είς τήν οικίαν 
του' ή ένέργεια. τού δηλητηρίου ήτο βραδεία. Έκεΐνος 
τήν έξελάμβανεν ώς φυσικήν ένέργειαν τού καθαρσίου, 
μολονότι έξαιρετικώς όδυνηράν. Όλην τήν νύκτα ύπέ- 
φερεν' άντικρύ τής οικίας του κατοικεί ιατρός, ον δέν 
προσεκάλεσε, διότι έξηκολούθει νά μήν ύποπτεύηται τί
ποτε' έν τή αύτή οικία συνοικεί φίλος του, είς δν δι’ ό
λης τής νυκτός ένώ έταλαιπωρεΐτο, δέν είπέ τι. Τήν 
πρωίαν τής Κυριακής ήτο κατεξηντλημένος. Ότε έμφα 
νίζεται είς κύριος καί τώ λέγει δτι έστάλη έκ μέρους 
τοϋ ιατρού νά 'δή πώς πέρασε. Ό ιατρός κατέβη καθ’ 
ά έλεγεν είς Πειραιά. Ό 'Ιεροκλής μόλις ήδύνατο νά 
τοϋ όμιλήση. Οτε μετά έν τέταρτον ό δήθεν είς Πει
ραιά εύρισκόμενος ιατρός παρουσιάζεται καί αύτός· ήσαν 
ώς φαίνεται συνεννοημένοι" ό Ιεροκλής' μέ άσθενή φωνήν 
ήρχισε νά τόν έπιπλήττη" ό δέ ιατρός τρέμων έκ φό
βου καί βιαστικά βιαστικά τού λέγει :

— *Λν Sir σ' άρεσαν βρ’ άδελφέ τά γιατρικά, τά 
παίρνω πίσω, σού έπιστρέφω άν θέλης καί τό τάλληρο.

Καί έμάζεψε τά γιατρικά ολα—τό σώμα τού έγκλή- 
ματος—καί τό άστρινε.

Μετά τήν άναχώρησίν του καί τήν πρόσκλησιν τού 
άιλτάτου ιατρού Βάφα είδε φώς ό Ιεροκλής καί ένόη- 
σεν δτι ό ιατρός ήτο κακούργος, καί δηλητηριαστής. 
Ό ιατρός εύρεν δλα τά συμπτώματα τής δηλ,ητηριάσεως. 
Καί ήρχισετήν άντιθεραπείαν, ήτις καίτοι άργά έλθοϋσα 
έσωσε τόν πολύτιμον φίλον έκ βεβαίου θανάτου.

Έγνώριζεν ό ιατρός δτι έδηλητηρίαζε ; Είναι πράγ
ματι οπαδός τής σχολής τού έναγοϋς ιατρού, τού Ούίλ- 
λιαμ Πάλμερ ; Τό άγγλικόν αύτό φυτόν μετεφυτεύθη 
αρά γε καί παρ’ ήμϊν ; ’Ακόμη προχθές άνεγινώσκομεν 
είς άγγλικάς έφημερίδας τήν είς θάνατον καταδίκην ια
τρού δηλητηοιαστού, πρός άρπαγήν μιάς περιουσίας. Η 
ό ·λΐ£έτεαβί δόκτωο τοϋ καφενείου Έρμου είναι τυχαίος ά-

—...... .» -  ----- μ r. ι ,
την μήνυσιν έκαμεν έναντίον του είς την Εισαγγελίαν 
έπί άνθρωποκτονία διά κλοπήν.

Οταν έπρόκειτο νά δώση προκαταβολήν πρός άγοράν 
φαρμάκων έξήγαγε τό μεταξωτόν χαρτοφυλάκιόν του όπερ 
ού μόνον είχε κάμποσα τών πέντε κ’ εξήντα, καίτοι δη
μοσιογραφικόν, άλλά καί μίαν έπιστολήν, ήτις τοϋ έδι- 
δεν όγκον δέσμης χαρτονομισμάτων. Τούτο ΐβα.ίε 'ατό 
μάτι ό περίφημος ιατρός τής Π αΛιγγενεσΙας καί έδέησε 
νά τώ δώση δηλητήριον ώστε ή νά τόν εύρη ζεμπερδε- 
μενον καί νά τόν σιγυρίση καλά ή έν τοιαύτη καταστά- 
σει ώστε νά τόν ξεγυμνώση χωρίς νά τό έννοήση. Ή 
σκέψις αύτη συνδυαζομένη μέ τήν άμέσως έπαύριον έπί- 
σκεψίν του, ένώ δέν έπρόκειτο περί νοσήματος προκα- 
λοϋντος ίατρικάς έπισκέψεις, μετά τής έπισκέψεως καί

"Οπου ό Βέσμ.*ρ* γίνκτχι Αεληγιάννης 
μ,έ τούς εννέα του.

Μέ ποιαν πλειονοψηφίαν νομίζετε, κύριοι Έλληνες πο
λιτευόμενοι, δτι έπεσε τό περί μονοπωλίου τοϋ καπνού 
νομοσχέδιον τοϋ Βίσμαρκ ; Τό νομοσχέδιον αύτό δέν 
ήτο ούτε περί διανομής τηλεγραφημάτων, ούτε περί προ
σόντων καί καθηκόντων τών λειτουργών τού φρενοκομείου 
Κερκύρας. Άλλά μία τών κυριωτέρων βάσεων τής οικο
νομικής πολιτικής τού Άρχιγοαμματέως. Διότι ό Βί
σμαρκ μετά τά θαυμάσια Αποτελέσματα τοϋ γαλλογερ- 
μανικού πολέμου είναι περισσότερον ύπουργός τών Οικο
νομικών παρά ύπουργός τών ’Εξωτερικών. Διότι καλά 
οικονομικά κάμνουν καλόν στρατόν καί καλός στρατός 
κάμνει καλόν πολιτικόν. «Διατί άπό τού 1870, ήρώτα 
έσχάτως τούς άντιπάλους του, δέν είχομιν κάνένα συνα
σπισμόν τών δυνάμεων έναντίον μας ; Όλη μου ή πο
λιτική τέχνη Οά έναυάγει, είπεν ό Βίσμαρκ, έάν δέν 
είχομεν τόν στρατιωτικόν οργανισμόν δν έχομεν, έάν δέν 
ένεπνέομεν σέβας είς τούς έχθρούς μας, έάν καμμίαν δέν 
τοΐς έπροξενούμεν όρεξιν δπως πιασθούν μέ τάς κα
λώς γεγυμνασμένας, έμπειρους καί καλώς όδηγουμένας 
μπαγιονέτα/ς μας.» Προέβη μέχρι τού νά υπόδειξη δτι 
άνευ τοϋ γερμανικού στρατού, ή Γερμανία, τώρα άκόμη, 
ήδύνατο νά ύποστή τήν τύχην τής Πολωνίας, διά νά 
άντλήση δύναμιν καί άνακραυγάση : «Μακριά άπό 
τόν στρατόν μή βάλετε χέρι έπάνω του. Καί έδώ συμ
φωνεί μετ’ έμοϋ ή πλειοψηφία τού έθνους· έόώ παύουν 
τά χωρατά.»

Ή οικονομική μανία τοϋ Βίσμαρκ είναι ό πολλαπλα
σιασμός τών έμαέσων φόρων καί ή έλάττωσις τών άμέ- 
σων. Δέν θέλει τούς φόρους οΐτινες φαίνονται' καί τοιοϋ- 
τοι είναι οί άμεσοι, θέλει τούς φόρους οΐτινες δέν φαί
νονται· καί τοιούτι είναι οί έμμεσοι, θέλει τό Κράτος 
νά φαίνηται δτι εισπράττει τούς φόρους άπό τους πλου
σίους· τοιοΰτοι είναι οί έμποροι- διά τούτο ηυξησεν υ
περβαλλόντως τούς τελωνειακούς δασμούς· ήσπάσθη τό 
προστατευτικόν σύστημα- δι' αυτού ένισχύεται ή έγχώ— 
ριος βιομηχανία, προστατεύεται ό έργάτης, φορολογούν
ται οί έμποροι" εισπράττει τό κράτος καί τρίβει τάς χεΐ
ρας ό Βίσμαοκ. Τούς σιδηροδρόμους τούς θελει ιδιοκτη
σίαν τοϋ Κοάτους" καί πολλούς ήδη έςηγόρασε- διότι ου— 
τω πώς αυξάνουν αί πρόσοδοι τού Κράτους καί η δια— 
τήρησις τού στρατού θέλει προσόδους. Διά τον αυτόν λό-
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•γον ήθελε τό Μονοπώλιον τοΰ Καπνού, διότι δι' αύτοΰ 
Οά κατώρθωνε νά ελάττωση άμεσους φόρους επιβαρύνον
τας τάς τάζεις τών πτωχών καί διά τοΰ έμμεσου αύτοΰ 
φόρου νά αύξηση σημαντικά -τόν προϋπολογισμόν τών ε
σόδων.

’Αλλά τό νομοσχέδιον αύτό τοΰ μεγάλου Βίσμαρκ έ
λαβε μόνον -4 1> ψήφους ύπέρ καί V? <5 κατά. Τοιαύ
την πλειοψηφίαν εναντίον του ούτε νομοσχέδιον Δελη- 
γιάννης ήδύνατο ποτέ νά τύχη έν ελληνική Βουλή.

Ό κ. Φωτήλας ή ό κ. Βαλσαμάκης, έάν ύποτεθώσιν 
ότι δέν άνέγνωσαν μίαν εβδομάδα έφημερίδας, θά ειχον 
ώς βεβαίαν τήν παραίτησίν τοΰ Βίσμαρκ, άφοΰ οί ήμέ- 
τεροι ύπουργικοί κάλαμοι κλονίζονται καί θραύονται καί 
όταν τυγχάνωσι πλειοψηφίας άλλ' άσθενοΰςς, μόνον τεσ
σάρων ή πέντε ΙΙαππαγεωργίων ή Κοτταρήδων. Άλλά ό 
Βίσμαρκ τό μόνον τό όποιον έκαμε ήτο νά αποχώρηση 
όχι τών πραγμάτων, άλλά τής Βουλής, όταν άοχησε νά 
όμιλή ό αντιπαθητικότερος διά τόν Βίσμαρκ Βου 
λευτής 'Ρίχτερ, οστις βεβαίως θά είναι ό Δεληγιάν- 
νης τοΰ γερμανικού κοινοβουλίου. Είναι πλέον γνωστόν 
είς όλον τό Βερολϊνον ότι άμα σηκόνεται νά μιλήση ό 
"Ρίχτερ, ό Βίσμαρκ παίρνει τό καπέλλο του και φεύγει. 
"Ο βουλευτής αύτός έχει ΰπό τήν διάθεσιν του τόν με- 
γαλείτερον άνδρα τής Εύρώπης νά μένη ή νά φεύγη κατά 
τήν δρεξίν του. Έκάστην δέ φοράν καθ’ ήν επαναλαμβά
νεται τό παιγνίδι αύτό, όλη ή Βουλή διαχέεται είς ά- 
πλετον ίλαρότητα.

Ό Ρίχτερ είπεν : «Φαίνεται ότι όσον πάγει αποβαί
νει δυσκολώτερον είς τόν Άρχιγραμματέα νά κυβέρνηση 
κοινοβουλευτικώς.» Άλλά ό Βίσμαρκ δέν έζήτησε ν’ ά- 
ποκρύψη τό τοιοΰτο- τούναντίον έφερε καί άλλα παρα
δείγματα- ότι καί είς τόν έντιμον συνά.δε/.φόν του Γλαδ- 
στωνα κατήντησεν έπίοης δύσκολον νά κυβερνά κοινο- 
βουλευτικώς. Κοινοβουλευτικώς κυβερνάν σημαίνει ύπάρ- 
χειν δύο καί μόνας μερίδας. Άλλ’ όταν αύται πλεονά
σουν ; Όταν γίνουν τρεϊς ; Όταν γίνουν τέσσαρες : Καί 
ό Γλάδστων δέν άντιμετωπίζει μόνον τήν μεγάλην με
ρίδα τών Τόρεων- άλλ’ οφείλει νά λογαριάζη καί τά κόυ.- 
μα τών καθολικών 'Ιρλανδών. Καί ιδού διατί αί κοινο
βουλευτικά·. δυσχέρειαι είς τό πρότυπον έκεϊνο συνταγ- 

ατικόν κράτος μετατρέπονται είς πυροβολισμούς, είς 
ολοφονίας, είς διαμελισμούς πακτωτών. "Εφερεν ώς πα

ράδειγμα καί τήν Αύστρίαν ήτις ήναγκάσθη νά παραι- 
τηθή τής ιδέας τοΰ νά κυβερνά μέ τούς Γερμανούς, στοα- 
φεϊσα είς άλλα στοιχεία. Διατί τοΰτο ; Διότι οί Γερ
μανοί, ό περιούσιος λαός τής αύτοκρατορίας έκείνης, πε
ριέπεσαν είς κοινοβουλευτικούς σπαραγμούς.

Ούχ ήσσον ό πρίγκιψ, ό όσον σίδηρους, τόσον άφ' έτέ
ρου καί έλαστικός, ό ύπό τήν στρατιωτικήν περιβολήν 
του κρυπτών τόν εύμαλακτώτερον διπλωμάτην : «Δέν 
είμαι δά,είπε,καί τόσον άνοικονόμητος" διότι άλλως δέν 
έ)ά. έκυβέρνων είκοσι όλα έτη κοινοβουλευτικώς ώς ύπουο- 
γός. Μήπως πρώτην φοράν άπεκρούσθησαν προτάσεις 
μου ; ’Ερείπια όλόκληρα δυνατόν νά σχηματισθώσιν άπό 
τοιαύτας- ά ! άν ήσαν όλοι Ρίχτερ, άν τό γερμανικόν 
κοινοβούλιον άπετελεϊτο όλον άπό Δεληγιάννηδες, βε- 
■€αίως δέν θά κατόρθωνα νά μείνω είκοσι έτη ύπουργός- 
<κλλ’ αύτό δέν θά τό κατόρθωνε κανένας άνθρωπος.»

Ό Βίσμαρκ δέν χάνεται είς τήν άρίθμησιν τών κυά
μων, όπως χάνονται οί πλεϊστοι τών πολιτικών μας, θέ- 
λοντες καί μή. Θά ήτο γελοϊον χάριν τών γελοίων συν

ταγματικών τύπων ν’ άπεχώρει τών πραγμάτων ό δημι
ουργός τής Γερμανίας πριν ή λάβη πέρας ή δημιουργία, 
πριν ή συμπληρώση τό οικονομικόν σύστημα, έφ’ ού τά 
στρατιωτικόν, έφ’ ού τό πολιτικόν στηρίζεται. Τούς είπε, 
καθαρά : «Δέν λαμβάνω τήν ίδικήν σας πλειοψηφίαν ύπ’ 
όψιν- λαμβάνω τήν πλειοψηφίαν τοΰ έθνους· καί τό έ
θνος είναι ύπέρ έμοΰ. Έάν δέν ήτο ύπέρ έμοΰ, πρό πολ
λοΰ θά μ’ έσκούπιζεν ή καταιγίς. Έχω συμπάθειας παν
τοΰ. Απολαμβάνω τούς επαίνους και αύτών τών έχθρών 
μου. Μοί αποδίδουν τάσεις άπολυταρχικάς- άλλ' άν α
πολυταρχία καί φιλοπατρία ταυτίζωνται, άν έπρόκειτο 
νά έκλέζω μεταζύ πλειοψηφίας καί πατρίδος, δέν θά έ- 
δίσταζον διόλου νά έκλέζω».

Είχεν όρκισθή τότε, όταν ό σοσιαλιστής Νόβιλιγκ 
έκένωσε τό πιστόλιον του κατά τοΰ γηραιού αύτοκράτο- 
ρος νά μήν τόν έγκαταλείψη ποτέ. Αύτόν τόν όρκον έν- 
θυμήθη ό Βίσμαρκ καί έν τή τελευταία περιπτώσει καί 
δι αύτοΰ έδικαιολόγησε κατά τό φαινόμενον τήν μ,ή πα
ραίτησίν του : «Ό,τι μέ κρατεί εδώ είναι ό όρκος μου- 
ώοκισθην εις τό αίμα καί τήν ζωήν τοΰ γηραιού κυρίου 
μου- τοΰ γηραιού βασιλέως μου, δι’ όν ύπάρχω καί ζώ.»

Τίς Έλλην πολιτευτής δύναταί νά πή τά αύτά διά 
τόν βασιλέα του χωρίς νά κίνηση γενικόν γέλωτα ;

ΕΝ ΧΑΛΚΙΔ1

ΞΕΝΟΔΟΧΕΐΟΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΣΑ

• Παρά τήν πλατείαν τοΰ * Αγίου Χιχολάου.
ΝΕΟΣΓΣΤΑΤΟΝ.—Έν Λαμπροτάτφ μεγάρω —Πο

λυτέλεια πρωτευουσιάνικη.—Διά ξένους όχι καλλίτερον. 
—Κυρίως διά ταζείδια ύγείας καί διασκεδάσεως.—Ψά
ρια πάντοτε τής ώρας.—Αστακοί, θαλασσινά, τά περί
φημα θαλασσινά τής Χαλκίδος.·—Καθαριότης καί άνά- 
παυσις είς τά δωμάτια άζία Μπέηδων.

ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ ΝΕΡΟ
δι’ ολην τήν Ελλάδα, τό ex τής Λέρφιος. Άπεδείχθη 
ότι ζωντανεύει καί τάς πλέον μαραμμένας παρειάς.—-Έκ 
τοΰ νερού αύτοΰ βλαστάνουν ρόδα ύγείας.

Οί «ίς Χαλκίδα μ,κταβαενοντκ; χατ* βύϋεεαν 
«ές το ξενοδοχβίον τοΰ 4*άαχ.
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ΑΛΠΑΚΑΔΩΝ KAI AIM

έφερε το Μέγα Έμπορορραπτικόν Κατάστημα

ΦΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
(άσίνβντι τί,; Πιστωτικής, Όδο; St»3(o«).


