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Τί ιδέαν άντιποοσωπεύει ό ποοϋπολογισμός; Ποια συυ.- 
φέροντα τοΰ λαού ποοστατεύει : Ποιαν (χεταΐούθαισιν εί-
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σάγει ; Ποιον νεωτερισμόν ευεργετικόν παραδέχεται ; 
Ποίαν ανισότητα αποσκορακίζει ; ΙΙοΰ είναι τό πνεύμα 
τή; δικαιοσύνη; του ; Πού είναι αϊ αΰρκι τής εθνική; 
άνακουφίσεω; ; Είναι προϋπολογισμό; πολεμική; προ- 
παρασκευή; τοΰ έθνους ; Είναι προϋπολογισμό; ειβηνι 
κής εργασία; ; Τί είναι ;

ΕλέχΟησαν τόσα περί τοΰ σοβαρού έργου τού προϋπο 
•λογισμού, ώστε είναι ματαιόσχολου νά τά έπαναλάβω 
'μεν ήμεϊς. Άλλ’ είναι βέβαιον ότι ό προϋπολογισμό; εί 
ναι καθρέπτη; τού κυβερνητικού έγκεφάλου. Ο,τι δε 
δυνάμεθα νά διΐδωμεν διά τού φαλακρού κεανίου το· 

κυρίου Τρικούπη η τη; τριχωτή; κεφαλή; τού κ. Καλ
λιγά, τό ένοπτριζόμεθα έντό; αυτού.

ζ Εί; τόν καθρέπτην αυτόν ιδού τί βλέπομεν ήμεΐ;
. .Ενα καί μόνον πόθον, τούτον : Χρήματα καί πάλιν χεή

ματα πρό; έςοικονόμησιν τών φίλων μα;. Τί νοαίζετ;
®τι είναι ό προϋπολογισμό; έν 'Ελλάδι καί διά τήν κυ·
υερνησιν τοΰ κ. Κουμουνδουρου καί διά τήν Κυβέονη.
σιν τοΰ κ. Τρικούπη ; Τράπεζα ανοικτή διά τού:
ψ'-'.ου;. Ξεχωρίσατε Sv τρίτον τού προϋπολογισμού διό
φράγματα άφορώντα τόν όλον τόπον, άδιαφόρω; φίλωι
και έχθρών, τά λοιπά 2)3 τά νέμ,εται τό κόμμα. Τί εί-

ή ύπαλληλίκ ; Κόμμα. Τί είναι οί στρατιωτικοί προ-
βιβασμοί ; Κόμμα. Τί είναι αί προμήθεια-, τών ΰπουρ-
γείων τών Ναυτικών καί τών Στοατιωτικών : Κόααα 
Τί ‘ 7 k k
•“είναι η κατασκευή τών δημοσίων έργων ; Κόμμα. Τί

είναι ή παραχώρησι; τού μ,ονοπωλίου τού καπνού εί; φί
λου; τραπεζίτα; ; Κόμμα. Τί είναι ή καταναγκαστική 
κυκλοφορία ή πληρούσα τά θυλάκια τού κ. Καλλιγά καί 
τών συνεταίρων του ; Κόμμα. I Ιλήν όλα αΰτά, οσα σά; 
άπηριθμήσαμεν,άποτελούσιν υπέρ τά δύο τρίτα τού προϋ
πολογισμού. Έάν λοιπόν έδέησε νά έργασθώσιν οί κύριοι 
Καλλιγά; καί Τρικούπη; διά νά εύρωσι νέου; φόρου; 15 
έκατομμυρίων, διατί νομίζετε τό έκαμαν, παρά διά νά 
βόσκη τό κόμμα ελεύθερα έπί τών χρυσών λειβαδιών τού 

προϋπολογισμού ;
Διότι—έπιμένομεν—ούδεμίαν άλλην ιδέαν βλέπομεν 

νά αντιπροσωπεύει ό προϋπολογισμό; τή; Κυβερνήσεως. 
Ό κ. Καλλιγά;, σχηματισθέντο; πλέον έν τώ έγκεφάλω 
του οζου ότι πλήν αυτού πάντε; οί άλλοι ύπόκεινται εί; 
ήλιθιότητα, έτόλμησε νά ίσχυρισθή έν τώ Είσηγη-τηρίω 
του ότι άν δεν έφρόντιζε νά άναπληρώση διά φόρων τό 
έλλειμυ.α τών 15 έκατομμυρίων θά ήναγκάζετο νά πε- 
ρικόψη τά; δαπάνα;, καί θά είχομεν τότε, ώς είπε, δι
πλήν ανισορροπίαν, τήν μίαν έκ τοΰ ελλείμματος καί 
τήν άλλην έκ τή; κακή; διοικήσεως.

Έφκντάσθη δηλαδή ό μικροσατανικό; νοϋ; τού ύπουρ- 
γίσκου αυτού, ότι δυνατόν νά ύπάρςη καί χείρων τή; 
ένεστώση; διοικήσεως. Άλλ' όταν εϊσπραξι; φόρ «ν, τε
λωνεία, χωροφυλακή, αστυνομία, δικαστήρια, φυλζκαί, 
είναι παρκδεδομένα ή εί; ληστά; ή εί; θη.ία, μά; μέλει 
άν αΰτά τά θηρία ή αυτοί οί λγσταί πρόκειτκι νά τρα
φούν μέ 65 ή μέ 85 εκατομμύρια ;

♦
* >

θά έβλέποαεν μίαν ιδέαν έν τω προϋπολογισμώ σα;, 
έάν έβλέποαεν τά ! 6 έκατοααύοια τού ύπουογείου τών

k k k I * » t

Σρατιωτικών μεταφερόμενα εί; τό ύπουργεΤον τών Εσω
τερικών, διά ν’ άποκτήσωμεν καί ήμεϊ; ταχυδρομεία, 
δρόμους, δημοσίαν ασφάλειαν, γεούρα;, δημοσίαν ύγείαν, 
φυλακά;, βιομηχανικά; καί γεωργικά; έκθέσει; κλπ. 
Θά έβλέπομεν μίαν ιδέαν έν τώ προϋπολογισμώ Σα;, έάν 
έβλέπομεν τά τέσσαρα εκατομμύρια τού ύπουργείου τών
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Ναυτικών μεταφερόμενα εΐ; τό ύπουργεΐον τή; Παιδεία; 
διά νά άποκτήσωμεν καί ήμεΐ; δημοτικά σχολεία—σχο
λεία—όχι αποπάτου; μέ καθαριστά; τών αποπάτων,άντί 
δημοδιδασκάλων, θά έβλέπομεν μίαν ιδέαν έν τώ προϋ- 
πολογισμώ Σας, εάν έβλέπομεν 60 εκατομμύρια με
ταφερόμενα εί; τό ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών ή τών 
’Εξωτερικών, διά νά ώμεν εί; Οέσιν νά διεκδικήσωμεν τά 
δικαιώματά μα; έπί τή; Ηπείρου, τά δικαιώματά μας 
έπί τή; Μακεδονία; !

Άλλ’ όταν βλέπωμεν τά ίδια καί τά ίδια, όλων δη
λαδή τών ύπουργείων τού; προϋπολογισμού; άμεσον αν
τικείμενου έχοντας τό ψεύδος, τήν κλεψιά, τήν επιφά
νειαν, τό πασάλειμμα, τήν παρωδίαν, τότε ώς μόνην δι- 
καίαν έκδίκησιν αύτή; τής αναισθησία; σα; περί τήν 
εθνικήν άνόρθωσιν σάς φανταζόμεθα όπισθάγζωνα δεδε
μένου;, απαράλλακτα δηλαδή όπως κάμνουν αθώους 
πολλάκις πολίτα; οί χωροφυλακές σας, καί δύο εισαγ
γελείς τοΰ λαοΰ νά έρευνώσι τά θυλάκιά σα;.

Διότι άλλον χαρακτηρισμόν δέν δυνάμεθα νά δώσω- 
μεν εί; τό λαμπρόν έργον τοΰ κ. Καλλιγά ή νά τόν χα- 
ρακτηρίσωμεν Προ'ύ.'το.Ιογισιιον τής Τσέπης.

• * *
*

Σάς θαυμάζομεν περισσότερον άφ’ ό,τι θαυμάζετε σεϊ; 
υμάς αυτούς ! Δέν άναδεικνύεσθε μόνον ύπουργοί συνή
θεις, οί προκηρυχθέντε; άλλοτε ώ; άναμορφωταί, άλλά 
καί καταφωράσθε ύπουργοί συμμορϊται, διότι συγκεντοώ- 
σαντε; περί ύμά; τόν τραπεζιτικόν κόσμον,ζητείτε αύτόν 
μέν ν’ απαλλάξατε παντός βάρους, τόν δέ εργατικόν κό
σμον, ού τήν εύοωστίαν τονίζει ό κ. Καλλιγά; εί; τόν 
Είσηγητήριόν του, φορτόνετε μέ βάρη έως οτου νά τόν 
σπάσητε, άφοΰ δέν σηκώνεται αύτός νά σά; σπάση.

Ο διαβόητος δι’ ευφυΐαν Καλλιγάς έθαύμασε μοναχό; 
του εαυτόν, πώ; κατώρθωσε νά μεταβάλλη διά τοΰ ισο
ζυγίου τήν γήν τή; ’Ελλάδος είς γήν τής ’Επαγγελίας. 
Αλλά δεν υπάρχουν βλακωδέστεροι φόροι παρά τούς φό

ρους έπί τή; καταναλώσεως. Οι φόροι ούτοι, οί άλλως 
λεγόμενοι έμμεσοι, είναι ό τυφλοσύρτη; όλων τών έπί 
τών Οικονομικών ύπουργών. Μέ τοιούτου; φόρου; ό Βουρ- 
δούσή; δύναται νά φέρη όχι »ν, ώς ό κ. Καλλιγάς, άλλά 
ουο και τρία ισο,υγια. Φόρους έπί τών οίνων, επί τών 
οινοπνευμάτων, έπί τοΰ καπνού, έπί τοΰ τσιγαρόχαρτου, 
επι τή; σταφίδος ’ Διατί όχι καί έπί τοΰ άρτου, έπί τοΰ 
άλατος, επί τοΰ όζους, έπί τών κρομμύων και τών σκο- 
ρόδων και τών άγγουρίων. Φορολογήσατε όλα αύτά τά 
αντικείμενα, τά οποία καταναλίσκει ό λαός, δηλαδή ή 
εργασία, ή ορφανή, ή κακομοίρα, τό θύμα ή εργασία, μή 
φορολογείτε τίποτε ές έκείνων τά οποία καταναλίσκει τό 
κεφάλαιον, τό άλαζονικόν, τό άπορροφητικόν, ό ληστής 
τό κεφάλαιον, καί έχετε όσα καί άν θέλετε ισοζύγια.

Άλλ' έσκέφθητε ότι αύτόν τόν ενρωστόι· σχς \χόν θά 
τόν καταστήσητε έπί τέλους παράφρονα άπό τήν ακρί
βειαν τοΰ βίου ; Έσκέφθητε ότι διά τοΰ προϋπολογισμού 
σας τοΰ αρπάζετε τό κρασί άπό τά χείλη, τό τσιγάρο 
άπό -τό στόμα, τό κρέας άπό τήν τροφήν του, τήν ευθυ
μίαν έκ τοΰ προσώπου του ; Έσκέφθητε ότι διά των φό
ρων αύτών θά περιορίσητε τήν παραγωγήν καί θά μετα- 
βάλητε τήν εύοωστίαν αύτήν είς άοόωστίαν :

* *

Και επί τέλους ό προϋπολογισμό; σας ςεύοετε τί κα
νονίζει, ςεύρετε τί καθιεροί ;

Τήν αρχήν οτι φορολογητέοι βεναε οί πτωχοί, φορο
λογητέοι δέν είναι οί πλούσιοι.

Τά 15 εκατομμύρια τοΰ ελλείμματος, καί διπλάσια 
ακόμα, τά όποια αρπάζετε άπό τό στόμα τοΰ λαοΰ μέ 
τά μονοπώλια, τούς φόρους τής καταναλώσεως καί τά; 
αίωνία; αύτά; αύξήσει; τοΰ 12 Ο]θ, ήδύνασθε νά τάς 
λάβητε έάν έφορολογεϊτε διά 12 τοΐ; 100 τά 300 εκα
τομμύρια τών Τραπεζών καί τών Εταιριών.

Άλλά αί τράπιζαι είναι τοΰ κ. Τρικεύπη καί τοΰ κ. 
Καλλιγά, καί δέν ξεγυμνύνει κάνει; τό ’δικό του τραπέζι 
διά νά γεμίση τό τραπέζι τοΰ λαοΰ.

Καλιβάν.
---------------------π ι ο | »---------------

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ. 

Κύριε Χυντάκτ*.
Οτε οί κυβερνώντε; τό Έθνος έν ετει 1876 άπεφά- 

σιοαν τήν μεταβολήν τοΰ νομισματικού συστήματος, τό 
δημόσιον μεταξύ άλλων νομισμάτων παρήγγειλε τήν έκ- 
κοπήν καί ικανού ποσού αργυρών κερμάτων τών 20 νέων 
λεπτών (22 4]10 λεπτά παλαιά)· άναβληθείση; όμως 
τότε έπ' άορίστω τή; έφαρμογής τοΰ συστήματος τού
του ή Κυβέρνησι; διά τοΰ νόμου ΧΜ άριθ. 4 τοΰ 1877 
έθετο τά έν λόγω κέρματα εί; κυκλοφορίαν όχι εί; τήν 
πραγματικήν αύτών άξιων τών πκλ. λεπ. 22 4] 10, άλλ’ 
εί; τά παλ. λεπ. 25, ούχ’ ήττον έκτοτε άκωλύτω; έκυ- 
κλοφόρουν ταϋτα, διότι τό κοινόν, φυσικώ τώ λόγω, 
έσέβετο τό συνάλλαγμα τούτο, οϋτω; είπεΐν, τή; Κυ
βερνήσεω;, ούδενί δ’ έπετρέπετο ν’ άμφιβάλλη ότι τό 
δημόσιον δέν ήθελεν έν καιρώ τ’ ανταλλάξει πάλιν εΐ; 
τήν ύπ' αύτοϋ τούτου όρισθεΐσαν άξίαν, ήτον πρό; παλ. 
λεπ. 25.

Έν τούτοι; ότε πρό ολίγων ήμερων έγένετο αίφνης ή 
νομισματική μεταβολή, ή Κυβέρνησι; εί; ούδέν λογισα- 
μένη ήν τό Δημόσιον άνέλαβεν ΰποχρέωσιν διά τοΰ Νό
μου ΧΜ, ώρισεν άπλώ; οτι τά κέρματα ταϋτα θέλουσιν 
γίνεσθαι δεκτά τοΰ λοιπού εί; τά ταμεία τοΰ κράτους 
πρό; μόνον λεπ. νέα 20 = λεπ. παλ. 22 4] 10 καί ούχί 
πρό; λεπ. νέα 25 - ! ένώ τουλάχιστον ώφειλε νά όοίστ) 
προθεσμίαν τινά έντός τή; οποία; τά ταμείκ ν' άνταλ- 
λάξωσι τά έν λόγω κέρματα άνευ ζημία; τινό; τοΰ 
κοινού.

Άν ιδιώτη; ποοέβαινεν εί; άνάλογον πράξιν, άν δηλ. 
έξέδιδε καί έπώλει γραμμάτια εί; διαταγήν άνά 25 έ
καστον, έπί τέλους δ’ ήθελεν εξαργυρώσει τά γραμμ.άτιά 
του τούτα προ; μόνον 22 4] 10 άπλώ; διότι, έτσι τό 
θέλει, πώ; θά έχαρακτηρίζετο ή πράξίς του αϋτη ; πώ; 
δέ άρα γε θά χαρακτηρισθή τό χρηματικόν τούτο μέτοον 
τής Κυβερνήσεω; ; ίσως υμείς, Κύριε Συντάκτα, Οά δυνη- 
Οήτε νά μέ φωτήσητε.

Δέχθητε τήν διαβεβαίωσιν τή; πρός ύμά; ύπολή- 
ψεώς μου. Χ.ΜΙ.

ΒΟΥΛΗ.

Έχάθη ό ’Orov.lov.lov υ.χ; καί δέν έχομεν Βουλήν» 
Αμα τόν εϋρωμεν, θά σά; τόν φέρωμεν.

'II δ.εύΟυνςε».

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Έγένετο κουβέντα περί κυβερνήσεω;.

— Κλονεϊται λοιπόν ή κυβέρνησι;, ήρώτα τι:.
— Έπ’ έναντίας, στέκει πολύ καλά 'στά πόδια. τη,· 

άλλά δέν θυμάσθε ποτέ σάν ήσαστε παιδιά νά βάλατε 
τήν ράχι σα; σέ ντουλάπι κλεισμένο καί μέ τό κούνα, 
κούνα νά κατορθώσετε νά τ’ άνοΐξτε ;

Έ ! αύτό ύποφέρει τώρα τό κυβερνητικό ντουλάπι 
άπό τά πα<άχά τή; άντιπολιτεύσεως.

Έπ' εύκαιρίζ τών στρατιωτικών προβιβασμών :
— Οί Έλληνες αξιωματικοί καθημερινώς άντικρύ- 

ζουν τό πΰρ . . . τοΰ σιγάρου των.

Ώρίσθη ημέρα ένάρζεω; τή; αθηναϊκή; συνόδου τοΰ 
Κακουργιοδικείου ή 27η Νοεμβρίου. Οϋτω; ή άλλως νο- 
μίζομεν ότι θά εχωμεν βελενδζικά κατά τήν Σύνοδον 
αύτήν. Καθ' όσον μάλιστα μανθάνομεν οτι άπερρίφθη ή 
εί; τόν "Αρειον Πάγον γενομενη άναίρεσις έκ μέρους τών 
κυρίων Τομαροπούλου κκί Σαμοθράκη. Πληροφορούμεθκ 
έπίση; ότι άν οί Βελενδζισταί παραπεμφθώσιν εί; τά 
κοινά δικαστήρια, άναδεικνυμένου ένεκα δειλία; ένοχου 
ότι ανήκουν εί; τό γένος τών περιστερών οί κύριοι Σωτη- 
ρύπουλο; καί Παπαμιχαλόπουλος, ή δίκη θά γίνγ εί; 
τάς εύρεία; αίθούσα; τοΰ Βαρβακείου, έκεϊ οπού έδικά- 
σθησαν οί πρωταγωνισταί τοΰ Δείλεσι.

IF Εκατόν περίπου 'ίπποι τών έν Λαρίσσνι πυροβολαρχιών 
ήλθον ελεεινοί σακάτικοι τή; προάλλαι; έδώ. Ή κηδεία
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01 ΕΜΠΟΡΟ! ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

(ύπό Μϊϊοέιχ)

(£υνί·/_ϊ·« ιοί άο Ο 368.)

Κεφ. Β'. — Χυμ.πλοκή.

Ήτο τό τόξον τοΰ Μηνά, οπερ ούτο; είχε τείνει καί 
έσκόπευσε κατά τοΰ φαινομένου πλοίου. Απείχε δέ τού
το έως έν τέταρτον μιλίου. Τό βέλο; δέν εφθασεν, άλλ’ 
ββυθίσθη είς τά κύματα. Ό Μηνά; έτόξευβε δεύτερον 
καί τρίτον.

Έν τούτοι; έπί τοΰ ξένου πλοίου παρετηρήθη κίνησίς 
τι;. Άκάτιόν τι άπεσπάσθη έκ τοΰ σκάφους, προσήγγι- 
βεν εί; τήν ακτήν καί ευθύ; έπανήλθε πάλιν. Μετά ταΰ- 
*εα τό σκάφος έφάνη κινούμενον. Ώ; φαίνεται, τό πλοίον,

των θά γίνεται περιοδικώ;, ενόσω θά ψηφίζεται έν τή 
Βουλή ό προϋπολογισμό; τοΰ υπουργείου τών Στρατιω
τικών.

Αί Νίιΐι πραγματεύονται έν έκτάσει τά περί
Νοσοκομείων καί φιλανθρωπικών ’Εταιριών έν Αγγλία.

Μεταξύ άλλων αριθμούν καί τήν Εταιρίαν τής Προα
γωγής τής γρήακοί. τη; γυναικό; !

Ή Έτα'ρία αϋτη βέβαια θά φωτίζηται άπό γκάζι.

'Ιδού καί μία κλοπή ήν παρελειψε νά άναγράψη τό 
κστυνοαΓΛον osat(qv :

Τό Ταχυδρομείον πωλεΐ τό χαρτόσημό·/ του πρό; νέας 
δραχμάς.

θελήσατε όμως νά έξαργυρώσητε τοιοΰτο.
Σάς δίδει διά γραμματόσημ.ον είκοσι πέντε ν. δι. εί

κοσι πέντε παλαιάς!

Δέν γνωρίζομεν άν ήδυνάμεθα νά δώσωμεν είς τήν 
άρρενα νεολαίαν κυρίως έξεγερτικώτεοον πρός φυσικήν 
καί ήθ κήν έπανάστασιν ανάγνωσμα παρά τήν μελέτην 
τοΰ εξαίσιου έν Λονδίνω άνταποκριτού μας περί τής 
ΕόΟναίας τοΰ 'Λγγ.Ιον. 'Ημείς τούλάχιστόν αίσθανόμεθα 
διαδοχικαί συγκινήσεις, όταν άναγινώσκωμεν τάς 
λαμπρά; γραμμά; του, ιδίως τά; προβαλλούσας μετά 
τόση; θέρμη; τήν εικόνα τοΰ νέου Άγγλου πρό τών όμ- 
μάτων τή; είς τόσα καθυστερούσης νεολαία; μας. Άντί 
φαλαγγικών ονείρων, μελετήσατε, νέοι, τόν ΓΓϊ- 

τοΰ .Μή Χάι·εαχι καί άοδεύσατε έκ τοΰ φωτός 
τών γραμμών του πΰρ δ.ά τάς καρδία; σα; πρό; μόοφω-
σιν νέου ιδανικού ελληνικής νεολαίας.

Και ή άλλη εκείνη κλοπή διά τήν όποιαν ή 'Ελλά;

ευρισκόμενον μεταξύ δύο νησυδρίων έντός πορθμού, δέν 
ήτο προσωρμισμένον δι’ άγκύρας, άλλ’ είχε δεδεμένους 
τού; κάλου; άπό τή; ακτής. Ήδη δέ έκινήθη έπαισθη- 
τώς. Ούδεμία αμφιβολία ότι ήτο εχθρικόν.

Οί έπί τή; γαλέρα; ήσθάνθησαν τότε τήν εύλογον συγ- 
κίνησιν, ήτις προηγείται πάση; σοβαρά; πράξεω;. Αί 
άρτηριαι τοΰ γέροντος Περάχτη έκτύπησαν, ώ; έν καιρώ 
τή; νιότητό; του, ό δέ Μηνά; ήσθάνθη τό αίμά του 
σφύζον.

— Τί διατάττει ό αρχηγό; ; ήρώτησεν ό ναύκληρος.
— Είς θέσιν άμύνη;, είπεν ό Μούχρα;. Ολοι με τάς 

σαγίττα; σα; καί μέ τού; πελέκεις σας.
Έντό; ολίγων στιγμών τό ξένον πλοίον προσήγγισεν.
Ή γαλέρα είχε στρέψει τήν πρύμναν πρό; τόν Μέγαν 

Μάκαραν, ώ; πολεμιστή; έν άμύνν) έξασφαλίζων τά νώτα 
έπί τοΰ τοίχου. Τό δέ πειρατικόν σκάφος έφαίνετο του
ναντίον ζητούν τήν έλευθέραν διέξοδον. Άλλ’ ό Μού- 

ιχρας είχεν ήδη αποκλείσει αύτήν. Διότι δεν υπήρχε 
ι διάστημα ικανόν μεταξύ τών τριών νησυδρίων. Είξευρε 
|δέ ό Μούχρα; ότι άπό τοΰ αντιθέτου μέρους, έν μέσω 
, ρηχών καί ύφάΰ.ων, δυσκολωτάτη ήτο τήν νύκτα ή έζο- 
δοϊ.

— Τίνε; είσθε ; έκραξε μεγαλοφώνως ό Μούχρα;.
— Πολεμισταί I άπήντησε τραχεία φωνή άπό τοΰ 

τειρατικοΰ.
Καί συγχρόνως ήκούσθησαν βέλη συρίζοντα διά τών
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δηαοσία έν Ευρώπη θά κηρυχΟη λωποδύτη; ; 'Αφού άνή- 
γαγε τά λεπτά τού γραμματοσήμου εις εκατοστά τού 
φράγκου έπιμένει νά είσπράττη 30 νέζ λεπτά, εναντίον 
τής Νομισματικής Συμβάσεως, ής είναι ή ’Ελλάς μέλος 
.... ληστρικόν.

Τό νέον πρωτότυπον μυθιστόρημά μας έγένετο μετά 
πολλής εύμενείχ; δεκτόν ύπό των έν τ·55 κριτική ζ·°?υ 
φχίων. Τόσον, που άν δέν είχεν έλληνικωτάτην καί τήν 
ύπόθεσιν καί την άναυολήν, θά τό έξελάμβανον πολλοί 
ώ; μετχφρχσιν ! Θά ίδήτε παρακάτω ποίχς θερμά; θά 
έκτυλίξη σελίδας καί μετά ποίχς τέχνη; θά προβχίνωσιν 
οί χαρακτήρες κχι αί περιπέτεεχι. Γράφεται ύπό άγνω
στου άκόμη εις τόν φιλολογικόν κόσμον δυνάμεως, ήτις 
έν πολλή μετριοφροσύνη έπιμένει νά μην γίνουν τ’ απο
καλυπτήρια της !

Συγ/χίρομεν τοϊ; διευθυνταΐ; τοϋ Σολωνειου κχι τόν 
αγαθόν κχί φιλοδίκαιον γέροντχ Παυλίδην καταβιβάσαν- 
τχς τά τριαντάρικα γλυκά κχί ποτά των εί; λεπτά ft 
χοσιχε'ντε.

Κχι συλλυπούμεθχ επί τή άπληστίκ των τούς διευ
ρύνοντας τό κχφενεϊον Γιχννοπούλου μετά των παραρτη
μάτων του, ώ; κχί τού; κυρίους Πχπχζήση κχί Άκριβό- 
πουλον, έπιμένοντχς εις τριάντα ν. λεπτά.

ΟΙ άνθρωποι χυτοί ή πρώτα έκλεπτον εαυτού; η τώρα 
κλέπτουν ημάς !

Οί δε άνθρωποι του σκότους καί της συνειδήσεώς των, 
οί κύριοι 'Έμποροι όλων των δρόμων, περίδρομων καί 
σταυροδρομίων, πώς τά πάνε μέ την δήλωσίν των οτι θά 
πωλοϋν τώρα φθηνότερα ;

Ό Θεό; κχί, όχι ή ψυχή των, άλλα τό πουγγι των .’

Δεν γνωρίζομεν άν πρόκειται περί τής ήρωίδος καμη
λού τή; Πλάκας, ή; τούς άγώνχ; μέ την χωροφυλακήν 
κχί την επί τέλους νίκην της έξιστόρησεν ή Έγηιιερις, 
άλλ* ήμεϊς εί'δομεν έν Νεχπόλει άπένχντι ενός φαρμα
κείου την έξης επιγραφήν :

Tf> περίεργον τής 'Λνατο.Ιής τέρας,
<'b»ra ror γχαιιljJior.

Πτωχοί ’Αθηναίοι ! τά μεγαλοπρεπέστερα των επί 
γή; ζώα, τά όποια εί; τά; ανατολικά; οδού; άλυσ- 
σηδόν πχρελχύνουσιν κινοϋντχ ρυθμικώ; τά; έπιμή- 
κει; κεφχλά; των κχί ύψοϋντα περιφρονητικώς τούς 
στρογγυλούς των ύβους καί κωδωνίζοντα μουσικώς τούς 
ηχηρούς των κώδωνα; κχί φορτωμένα γιγχντωδω; ξυ
λοκάρβουνων σάκκους, περνούν έδώ Cwrrara γχααή.ίΐΛ 
διά τέρατα !

Ό κζϋμενος ό Γιοβάννης I Ιίτο τυπογράφο; κχί εφευ
ρέτης. ΤΗτο Έπτανήσιος κχί μονομανής. Ητο πετσί καί 
κόκκχλο. Όπισθεν η περισκελίς του άπό της ζώνης κχί 
κάτω κατνρχετο ομαλή χωρίς νά άντικρύζη κανένα ύβον! 
Ητο γέρων, πολύ γέρων, άλλ’ ακμαία κχρδίχ, διότι μέ

χρι; εσχάτων ηλπιζεν ότι αυτός θά κατασκευάση τού; 
στόλους όλων των αυτοκρατοριών καί της 'Ελλάδος, μέ 
νέχν ίδικήν του έφεύρεσιν. Την έφεύρεσιν χύτην την ώνό- 
μχζε τών τριών νεχνίδων. Εί; την ναυπηγικήν χνεμί- 
γνυτο ή τυπογραφική. Ό περιεργότερο; τών εγκεφάλων. 
Άπαξ τουλάχιστον τού μηνό; θά έξέδιδε από ένα μα
νιφέστο. Έπείνχ, άλλ’ εννοούσε νά διακωδωνήση διά τού 

.εντύπου λόγου την έφεύρεσιν του. Άπέθχνε ! έκεϊ που 
έτρωγεν ό μέγα; έφευρετής τών τριών νεχνίδων. Καί

μ,εινεν μιάμιση ήμερα άταφος, έλλείψει θαπτικών. Ό 
ιί,έν Δήμαρχος παρεχώρησε τάφον δωρεάν, ό δέ άστυνό- 
jio; ϋψονε τούς ώμου; του έπιχαρίτως. Καί ό Τυπογρα
φικός Σύνδεσμος δέν είχε. Έως δτου μερικά
σάλληρα συναχθέντα τόν έσήκωσαν τόν καύμένον τόν 
Γιοβκννη !

Έξ επιταφίου λόγου δημοσιευθέντο; εν τινι έφημερίδι.
«'Αλλά φεύ! ό χείμαρρος τού θανάτου αφειδώς παρέσυ- 

ρεν αυτήν, όστις ίΰ^εσε/ί^η νά παρασύρν) διά τής βρο- 
τολοιγού νόσου καί την Άφροδίτην, ήτις ώς arJpfto; 
^ηχ>ιτ!)Γ, ύπέμεινε τό στάδιον τής χηρείας κτλ.»

Άλλο απόσπασμα έ< τού αύτού έπιταφίου :
♦Έκ τούτων λοιπόν πειθόμεθα οτι ή γυνή αύτη ύπήρ- 

ξεν αγαθή καί μερί; αγαθή (ήγουν χορμάτι) καί έδόθη 
εί; μερίδα (καλαμπούρι !) τών φοβουμένων τόν Κύριον.»

Έν Άμαρουσίω, τώ πλησιεστέρω εις τήν πρωτεύουσαν 
έξοχικώ χωρίω, είχε γίνει τελευταίως φόνος άνευ τελειω
τικού άποτελέσματος, διότι τό θύμα ακόμα ζή, αλλά καί 
άνέπιζήσ·/) θά μείννι παραλυτικός. Καί ήτο φαίνεται έπι- 

I στημονική ή έπίθεσις* διότι ή αιτία τού φόνου ήτο γυ
νή. Ό καθ’ ού έπετέθησζν τήν νύκτα τρεις τέσσζρες 
ένοπλοι διά μζχαιρών ήτο ξένος—Χζλκιδεύς—καί είχε 
-πάρει τό ωραιότερο κορίτσι τού χωριού. Άλλ.’ ή ,γυσή 

[ γιο.Ιαία τού Μαρουσιού—τό λεγόμενον τραμπουκαρίό— 
δέν ήνείχετο τό τοιούτο. Έπανειλημμένω; ήπείλ,ησαν 
τόν γαμβρόν οτι θά τόν ξεμπερδεύσουν, καί έπί τέλους
•τόν έξεμ.πέρδευσαν, αγρίως, ανηλεώς καί άφόίως·.

Περί τούτου τού αφό^ως πρόκειται, διότι μας γράφου- 
σιν εκ τού χωρίου ότι οί φονεΐ; περιφέρονται εις τήν 
Πλατείαν, άτιυ.ώρητοι. Καί οί γράφοντες παραπονούν- 
ται κατά τού κ. Ράλλη σφοδρώ;, διότι καί ώ; υπουρ

γός και ώ; βουλευτή; των ώφειλε νά ένεργήση όπως τι
μωρηθώ το έγκλημα καί όχι διά τής ατιμωρησίας ή συμ
μορία αυτή τών φονέων νά προβή εις νέα έγκλήματα. '

Τού αυτού χωρίου οί κτηματία·, παραπονούνται πι- 
κρώς κατά τής έλλείψεω; πάσης τάξεως. 'Ρερχε.Ιώ πλή
ρες. Ό καθείς κάμνει ο,τι τού κκτέβν). Οί αγροφύλακες 
είναι αμίλητοι. Μπορεί άν τούς παραμπή,ς καί νά σέ ’βρί
σουν. Αγροτικού ύπαστυνόμου ούτε σκιά. Μίαν μόνην 
φοράν, άφ’ ή; διωρίσθη, έδειξε τήν φιγούρά του. 'Εκείνο 
ήτο.

Τό γκάζι, αί σκηνογραφίαι, ό Λεκατσάς, ό Έ/ιχη^ος 
rijc Βενετίας όστις δέν έτακτοποίησε άκόμη τό εμπορι
κόν του, όλα αυτά συνετέλεσαν ώστε ή πρώτη παράστα- 
σις έν τώ χειμερινώ μα; θεάτρω άπό τού χθεσινού ανα
βληθώ προσεχές Σάββατον.

Τόσον νωρίς νυχτόνει καί αί νύκτες είναι τόσον ατε
λεύτητοι, ώστε δυνάμεθα νά πούμε .·

— Ότι ή ήμερα τότε αγρ'Όί όταν τελειώνη.

ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΝ ΦΥΛΑΚΗι.

ΔΕΛΤΙΟΧ ί.
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ιστών καί τών έξχρτίων. ΟΙ έπί τή; γχλέρχ; άπήντη- ό Μηνά; καί τρίτος τις ναύτη; έλαβον τού; μχκοούς 
σαν δίς καί τρις πρό; τάς βολάς τού εχθρού. κοντούς μέ τάς χρπάγα; κχί προσεπαθουν νά συλλάβω-

Έπί τινα χρόνον, έν μέσφ συγχύσεω; καί θορύβου, άν- σιν άπό τής ζωπαστής τό πειρατικόν πλοϊον. Αλλά δεν 
τηλλάσσοντο άδιχκόπως τοξεύμαχχ. Ό Μηνάς έπληγώθη έφθχνον. Τέλος δε ό πρωρεύς έ'ρριψε την μέ σχοινίον μχ- 
είς τόν βραχίονα, ό δέ αρχηγός είχε δεχθή δύο βέλη έπί κράν άρπάγην του καί την έρριψεν εις τά έξάρτια. Κα- 
τής παρειάς καί τού στήθους. Άλλ’ ή οδύνη τόν έξή- τώρθωσε δέ νά συλλαβή καί νά έλκύοη τό πλοϊον, κχί 
πτε, καί έκέλευεν άπχύστω; μάχην. τότε ό Μηνάς καί ό ναύκληρος, μέ τούς κοντού; αυτών,

Δύσκολον ήτο νά διακρίνη τις τόν αριθμόν τού εχθρι- έπέραναν τά λοιπά. Τό πειρατικόν έολκύσθη σφοδρώ; 
κού πληρών.ατος. Τό δέ τού Μούχρα συνέκειτο έξ είκο- πρό; την γαλέραν, πριν ή οί Γενουαϊοι προλάβωσι νά 
σιπέντε άνδρών. μχτχιώσωσι πάσαν απόπειραν.

— Ά, ιδού διχτι μ’ έτρωγε τό χέρι μου, είπεν ό Πει- , — ’Εμπρός, παιδιά! έκρχξεν ό αρχηγός. Σήμερον ει-
ράχτης

— Τί έπαθες, γέρον Πειράχτη ; ήρώτησεν ό ναύκλη
ρο;

— Έν τσίμπημα εις την παλάμην μου την δεξιάν κεω; κτύπημα παρέλυσε την άριστεράν χεΐρα τού Μού- 
ώ, πρό πολ.λού δέν με είχε τσιμπήσει τόσον δυνατά ήχρα, άμα θέσχντος χύτην έπί τής κωπαστής τού έχθρι-
γυναΐκά μου

— Έπληγώθη;, γέρον ΙΙειράχτη ; είπεν ό αρχηγός.
— Τσίμπημα, σάς λέγω, τσίμπημα.
Καί ή μάχη έξηκολούθει καί δεν έκρίνετο ταχέως. Δ'.

σχεράνας ό Μούχρας έκάλεσε τόν πρωρέα καί τόν διέ- ύγιή χεΐρα την κωπαστήν καί οί άλλοι τόν ύπεστήρι- 
ταξε νά σημάνη ύποχώρησιν. Αλλά συγχρόνως είπεν εί; ξαν όπισθεν. Έν σεπτή δέ στιγμή άποφάσεω; καί καρ- 
τό ού; τού ναυκλήρου οτι, άντί ύποχωρήσεως, ώφείλον,τερίας, έδέσποσε τής οδύνης, ώρμησε καί έπάτησεν εις 
νά έτοιμασθώσι δι’ έφοδον. j τό έχθρικόν κατάστρωμα. Οί λοιποί τόν ήκολούθησαν.

Ήκούσθη τρις ή φωνή τής σάλπιγγο; κρουούσης βαρύν, Έπί τινα; στιγμά; φύρδην μίγδην σφοδροί κτύποι πε- 
τινα καί άπηυδηκότα ήχον. Έν άκαρεί δέ ό ναύκληρος, λέκεων, κωπών καί ξιφών, άναμεμιγμένοι μέ φρικώδεις

ναι ημέρα άριθμήσεως.
Καί άνερριχήθη πρώτος εί; την πλευράν τού πειρατι

κού. Κατόπιν αύτού ώρμησαν οί άλλοι Δεινόν πελέ-

κού. Άλλ' ό Μηνάς καί δύο άλλοι νέοι προλαβόντες όπι
σθεν άπήντησαν διά σφοδρών κτυπημάτων κατά τών 
άμυνομένων Ό άρχηγός παρ’ ολίγον ήθελε πέσει μέ την 
μίαν πλευράν εις την θάλασσαν άλλ' έσφιγξε μέ την

κατάρας καί ύβρεις, ήκούοντο έπί τού καταστρώματος. 
Δύο ή τρεις αεφαλαί έπεσαν χεΐρες. βραχίονες καί κνή-

·' μαι συνετρίβησαν. ’Απερίγραπτος ήτο ή λύσσα έκατέ- 
' ρωθεν. Δέν ήδύνατό τις νά διακρίνη τί; έκτύπα καί τίς 
·4πιπτε, τί; έξέπεμπε κραυγήν οδύνης καί τίς όλολυγμόν
όργής.

Άν έλε ιπε τό ένστικτον, τό μαντικόν εκείνο καί ύπερ- 
.. φυές, οπερ καί έν μέσφ τής ταραχής καί τού σκότους, 

καί έν μέσω τής παντελούς κωφώσεως καί τυφλότητος, 
έπιζή, κατά τάς ΰπερτάτα; στιγμάς, δέν θά ήδύναντο

• νά γνωριζωσιν άλλήλους εχθροί καί φίλοι
*0 αριθμό; τών πειρατών ήτο υπέρτερος τού τών έπι- 

Ε δρομέων. Τούτο δέ μόνο; ό Μούχρας, άν καί μεγίστην 
ί οδύνην ήσθάνετο έκ τής συντριβείση; παλάμης του, ήδυ- 

νήθη νά παρατήρηση. Καί όμως τό θάρρος του διετέλει
IP ετι άκυ,αϊον.

Καί έφαίνετο έπί τέλους είμαρμένον νά ύποκύψωσιν οί 
■ Τίησιώται εις τήν υπεροχήν τού πλήθους. Άλ.λά καθ’ ήν 
ft στιγμήν ή πρώτη ψύζις τής άποθαρρύνσεως ε’.σέδυ εις 
Γ τήν καρδίαν τού Μούχρα, ήκούσθη απροσδόκητο; καί άλ- 
I Δόκοτός της κρότο; ύπό τό κατάστρωμα. Αί ελπίδες τού 
I άρχηγού τών επιδρομέων άνεπτερώθησκν, καί έστράφη

προ; έκεΐνο τό μέρος.
— Ανοίξατε, μέ πάσαν θυσίαν, τάς στομοθύρας ταύ- 

f πας ! έκραζε μέ λαμπράν φωνήν έχουσαν προφητικόν τι.

Καί έδείκνυε πρός τού; συντρόφου; του τό όπαΐον τού 
κύτους.

Αλλ' εκείνοι, πρός ού; άπετείνετο ή παρακέλευσι; αύ
τη, δέν προέλαβον ούτε νά έννοήσωσιν, ούτε νά έκτελέ- 
σωσιν αυτήν. Διότι άπό τού θαλάμου τού πλοιάρχου 
έφάνησαν έν άκαρεϊ πέντε ή εξ άνδρες άναβαίνοντες, 
ώπλισμένοι μ*χρ'- τών όδόντων καί απειλητικοί.

— Κατάρα ! κευραυνός ! κόλασι; .' ήκούσθη ωρυόμενος 
ό άρχιπειρατής.

— Ίδικοί σας εϊμεθα, Γραικοί ! έκραξεν ό πρώτο; 
τών νεωστί έλθόντων πρό; τόν Μούχραν. "Πλθαμεν νά 
ρίψωμεν τούτου; τού; σκύλου; εί; τήν θάλασσαν .'

Έν ριπή οφθαλμού καί έν μέσω τρομερά; πάλη; τών 
μή άπολεσάντων τά Οάρρο; πειρατών, ό πρώτο; τών 
άνδρών τούτων, υψηλό; καί μεγαλοπρεπή; νέος, εορίφθη 
εις τήν πάλην μέ φοβέραν δύναμιν.

— Έφθασεν ή τελευταία σου ώρα, σκύλε ! έκραξε 
πρό; τόν αρχηγόν τών πειρατών. ’Έλα νά μετρηθώμεν οί 
δύο μα;.

Ούτο; δέ, ώσει περιέμενε τήν πρόκλησιν ταύτην, προ- 
έταξε τό στήθο; καί άρχισε πρώτο; διά τού ξίφου; τήν 
πάλην. Ό δέ άγνωστο; έφερε μέγα καί βαρύ γεταγάνι, 
όπερ έπαλλεν ώ; άθυρμα, καί τόν άντεκρουσεν. Ή προ
σοχή τών άπαυδησάντων άνδρών συνεκεντρώθη εκατέ
ρωθεν έπί τών δύο τούτων μαχητών. Μετ’ ολίγον ή μο—
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ΒΑΦΕΤΑΙ; — ΕΝ ΒΑΦΕΤΑΙ;

Ό Λεονάρδος δικηγόρος στρογγυλός 
μ*(όλόμαυρκ μ,αλλίά σάν τήν μελάνη, 
καί ό Ψίακής, χιώτζ,ς μαριόλος καί λωλός, 
ένα σπουδαίο στοίχημα είχαν βάνει.

— Διαβόντρου γυΐέ, λέει δ ψιακή,ς υ.ΐκ μέρα, 
θαρρώ πώς τά μαλλιά σου μπογιαντίζεις !
Ό Λεονάρδος πέρνει τότε αγέρα
καί - τέτοια, λέει νά μήν τσαμπουνίζγ,ς !

Μά τοϋ διαβόντρου τό κουλοϋκι - δ ψιακή,ς - 
ζιζάνιο αληθινό σάν χιώτης
— ήντα τοϋ λέει, κακόσορτε μνησίκακε:;, 
καί έν στοιχηματίζεις σάν ίμπότης ;

Ό Χιώτης άπ' τό φίλο μαλλιά περνει, 
καθώς ό Δάντης άπ’ τή Βεατρίκη, 
καί εί; τό Χρηστομάνο ευθύς τά φέρνει, 
κλεισμένα σά μαστίχα σέ μιά θήκη.

καί γίνεται μιά σύγχιση μεγάλη
καί κόμματα βαμμε /ων καί μή, ...δύω!

Ό Στεφανίδης κάτασπρος σάν χιόνι
έχει τόν λόγο ώς άρχαϊος ταύρος,
μά τό Λίονάρδο έν ω ξεμελανώνει,
γίνετ’ αυτός άπ’ τό θυμ,ό του μαύρος !

— Τά βάφει μπρε ; άξαφνα μουγκρίζει'
— Τά βάφει ! άντηχεϊ τ’ ακροατήριο, 
καί τότε ό καθένας μας νομίζει
πώς είναι μπογιατζήδες στο κριτήριο.

Τό ζήτημα στή λύσι του σιμώνει
κι’ δ ένας φίλος είς τόν άλλον γράφει, 
μά ό Ψιακής, μαδώντας μιά ανεμώνη, 
τήν έρωτά — Τά βάφει ; έν τά βάφει;

Μάγκας.

ΕΤΕΡΟΣΚΕΛΗΣ.

*0 Χημικός αρχίζει τρίχα τρίχα
εκείνα'τά μαλλιά νά έςετάζη,
καί σάν προφέσορας με ξεροβήχα 
βρίσκει πώς είν’ μαλλιά, καί . . . ησυχάζει !

Στό δικαστήριο ! φωνάζει ό Ψιακή,ς 
διν σοϋ βαστούν τά κότσα καί εν τρέμεις, 
καί νά πού σ’ ένα ζήτημα τή,ς βαφικής 
ανακατώνεται κ' ή θεία Θέμις !

Τί δικηνόοοι, δικασταί καί άλλοι 
μαντρίζονται είς τό Πρωτοδικείο,

νομαχία εκρίθη. Οσον θάρρος καί άν είχεν ό άρχηγός 
τών πειρατών, δέν ήδύνατο νά άνταγωνισθή) πρός τήν 
οργήν και τήν μανίαν τοϋ άνθρώπου τούτου, όστις έ- 
φαίνετο έξελθών έκ τών έγκάτων τοϋ πλοίου, ώς δαί
μων έκ τού Αδου, ϊνα άρπάσγ τήν ψυχήν τοϋ άρχιπει- 
ρατοϋ, μετά τήν λήξιν τής προθεσμίας τοϋ αιματογρά- 
πτου συναλλάγματος. Διά τελευταίου τίνος κτύπου 
διεπέρασε τόν λαιμόν του, καί άποκόψα; τήν κεφαλήν, 
«ρριψεν αυτήν είς τήν θάλασσαν.

Καί έκραζε πρός τό πειρατικόν πλήρωμα.
— ΙΙαραδοθή,τε ! δέν υπάρχει άλλη σωτηρία.

(άκολουθ εΐ

« Ο

Ητον δηλαδή. Είχε τό ένα σκέλος μακρύ, τό άλλο 
κοντό, τρίτον σκέλος δέν είχεν, άλλ’ ούτε τέταρτον. ’Α
νήκει, φαίνεται, εΐς τά δίποδα. Χεϊρας αύτός δέν έχει, 
άλλ’ έχουν άλλοι διά λογαριασμόν του' οί ύπουργοί, οί 
υπάλληλοι, οί τελωνοφύλακες, καί λοιποί, καί λοιποί,, 
καί λοιποί καί μερικοί μάλιστα άρκετά μακρυαΐς. Αυτοί 
όλοι είναι δίποδες έπίσης, ώς αύτός, άλλ’ ισοσκελείς 
πάντοτε, άν όχι καί μακροσκελείς.

Κατοικεί είς τό Κεντρικόν ταμεϊον, είναι φίλος όλων’ 
όλοι δηλαδή θέλουν νά είναι φίλοι του καί φίλοι τού 
ετέρου σκέλους του. Ωστε ήμποροϋν νά όνομασθοϋν έτε- 
ροσκελόφιλοι.

Είναι υίός, είναι αδελφός, είναι πρώτος φίλος τοϋ^ι. 
Καλλιγά σήμερον. Ολοι έρωτοϋν διά τήν υγείαν του,, 
όλοι ένδιαφέρονται διά τά σκέλη του, έννοεϊται αυτού, 
όχι τού κ. Καλλιγά, βεβαίως. Εύφή,μει ίίΑλλά κύριε Καλ
λιγά, είναι καί πάλιν έτεροσκελής. Δέν τό παρετήρη- 
σδς, άδελφέ ; Έμάκρυνε καί τό κοντό του. Καί νά ίδή— 
τε πού τό θέλουν όλοι μακρύ. ’Αδυναμία τών μακροσκε
λών. Καί ολοι άνασκουμπόνουν τήν χεϊρα διά νά θλι· 
ψουν τά σκέλη 'ου. ‘Ο μόνος τού όποιου θωπεύουν τά 
σκέλη. Παράδοξο; αδυναμία καί αύτή.

Μά ποιος έπί τέλους είν’ αύτός, ού τά σκέλη έζασκοΰν 
τοσούτον γόητρσν ; τί αινίγματα είν’ αυτά ;

Αινίγματα ; "Αν τό θεωρήτε αίνιγμα, τότε μάλιστα, 
νά σάς δώσω τήν έξήγησιν ή καλλίτερον νά σάς δώσω 
τήν κλείδα τού αινίγματος . . . Άλλά τί είπον ; την 
κλείδα ; τήν έχει πάλιν ό κ Καλλιγάς, ώστε γυρεύσατε 
την. Είσθε φίλος τών σκελών του καί ύμεϊς, πιστεύω-—" 
καί πάλιν όχι τών σκελών τοϋ κ. Καλλιγά, παρακαλώ. 
Προσοχή !Ήθέλ.ησαν λοιπόν νά τόν κάμουν ισοσκελή,. Καί τράβα 
ό Τρικούπης άπ’ έδώ, τράβα ό Καλλιγάς άπ' έκεϊ, »·

·γ}ά μόλα, τίρα μόλα. Ορίστε, Κύριοι, σάς τόν κάμαμεν 
ισοσκελή·

— ’Ισοσκελή ! θαύμα ! λέγει δ κ. Σταμούλης. Ψεύ
δος, λέγει δ Ζηνόπουλος ; Φρουπηρφηρμηρχαρληρτηρφή, 
σιρφη, γνηναηνχιτνληνπερή, φάφ, χάφ, φωνάζει δ Δη- 
μητρακάκης.

— Όχι,φίλε μου, δέν είν’ έτσι, τώ άπαντώμεν ήμεϊς. 
Έχεις δίκαιον, άλλά δέν έχεις δίκαιον, επειδή . . . δέν 
σέ καταλάβαμεν.

Δημη'ρκκάκη;—Έςηγοϋμαι καί πηδώ και τρέχω έπί 
τού βήματος ... δ σπιθαμιαίος . . . προϋπολογισμός ...
πυγμαΐος .. . γίγας 
κροτήσεις έκ τών ακροατηρίων — bis !)

— Ά τώρα μάλιστα, καταλάβαμεν. Ό Καλλιγάς 
δηλαδή άνεδείχθη γίγας τή,ς ίσοσκελοποίΐας. Ό διάβο
λος, άμα άνακατευθή στά σκέλη, κάτι θά κάμη. Άνα- 
ζατώθη είς τά σκέλη τοϋ προϋπολογισμού καί ώ ! τού 
θαύματος ! δέν τον έτσαλαπάτησαν.

Τί πράγματα είν' αύτά , Χειρο-

και δέν τραδάς τό κουδούνι είς έν τοιοΰτον ψεύδος ; 
Έγώ τόν βλέπω πάλιν έτεροσκελή· Έμάκρυνε τό κον 

ί του σκέλο:. άλλ’ έυ-άκευνε πεηισσό-εοον w-A -λτό του σκέλος, άλλ’ έμάκρυνε περισσότερον άπό . .... 
χρύ. Ητον πρώτα τό αριστερό μακρύ, τώρα έγεινε τό 
δεξιό. Μάλιστα τό δεξιό. Νά, άν δέν πιστεύετε, νά τόν 
πήχυν καί μετρήσατε. Ε>· ixaTajijiiptor xai roc α φράγ
κα μαζρύτερο τό δεξιό του σκέλος.

Δηλαδή ένα σιχαρόχαρτο.
"Ω ! απελπισία, νά μή μπορούμεν νά ίσίάξωμεν έντε 

λώς τά σκέλη τού δυστυχούς αύτού αναπήρου.
Μολονότι μερικοί έχουν ελπίδας πάλιν. Ά; κάμγι 

δρόμο, λέγουν, καί θά σιάξγ),
■ Ό Δημητρακάκη; όμως πιστεύει οτι θά σκάψγι δρό
μον καί θά στραβώσνι πάλιν τό δεξιό, διότι είναι άπό 
ελαστικόν καί τό έλαστικόν μαζόνει.

Ναί, τό ζεύρομεν καί τούτο, τό έλαστικόν μαζόνει, 
αλλά σκέλος άπό έλαστικόν δέν ήκούσαμεν. Αλλα πράγ
ματα μάλιπα.

Τώρα πόσον μακρύτερον, φαντάζεσθε, είναι τό νέον 
μακρόν σκέλος του; Ένα σιγαρόχαρτο, ειπαμεν.
I Ναί, ένα σιγαρόχαρτο.

Μά, ώ ! ευλογημένε Καλλιγά, τί τό

ο αα-

ήθελες αυτό το
Σιγαρόχαρτο. Άς έλειπε τόσον μάκρυμα τοϋ σκέλους. 
Άς έλειπε τό σιγαρόχαρτο.

Ναι, άς έλειπε. Βγάλε το, ευλογημένε, καί θά σέ γνω
ρίζω χάριν, έγώ τουλάχιστον. Φουμάρω καπνό διαβολε
μένο· τήν ημέρα εκατόν σιγάρα. Είναι δίκαιον νά πλη- 
ρονω είκοσι λεπτά είς τά εκατόν φύλλα, διά νά φουμάργι 
Καί δ κύριος Έτεροσκελής μέ το δεξιόν του πόδι ; 
ι Όχι ! αύτό μόνον δέν θά γείν·/). Βγάλε, βγάλε, σέ 
παρακαλώ, τό σιγαρόχαρτον. Άφησε μου νά φουμάρω πά
λιν έκατόν σιγάρα χωρίς τά 20 λεπτά, καί δ φίλος σου 
Ετεροσκελής άς φουμάργι τσιμπούκι. Τί λές, Κύριε Στε- 
φανίδη ; Νά μοιάζγι μάλιστα σάν αφεντάνθρωπος.
'<Τώρα άν έβαλες τό σιγαρόχαρτο διά νά γίνγ,ς ύψηλό- 
£*ρος ! Α ! διάβολε ! Άβχίζω ν' άγαπώ τόν Δηυ.ητςα- 
*άκην.

Τέτοιον σ’ έκαμεν ή φύσις.
I Πού ποτέ δέν θά ψήλώσγ,ς ο,τι κΐ’ άν έπινοή,σγ,ς. Σού 
&εοε τώρα ;

Μέ ύγιείαν λοιπόν, τά σκέλη πού έσταξες, δηλαδή» 
πού έστράβωσες. 'Επειδή, νά μή ξεχνούμε, πάλιν τό ένα 
είναι μακρήτερο, τό δεξιό τώρα, εκτός άν βγάλης τό σι- 
γαρόχ άρτον.

Άβζηρέτης.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.

Ώ ! νά οί λοϋστοοι πεταχτοί μέ ταϊς έφημεοίδες,
ή σκόνη, απαράλλακτη, ή λάσπη ίδ·.α, ίδια.
νά τό Πανεπιστήμιο γεμάτο άπό έλπίδες
καί ό στοατός αας οαοιος υ.έ κιεμαστά λεπίδια . . .
νά ή Ακαδημία μας, ώ νά καί τό παλάτι,
τά ίδια ουρητήρια, τό ίδιο μονοπάτι. . . .

"Ω νά ό κήπο: τοϋ λαού με τάς υπηρέτριας 
νά καί οί εΰζωνοι, κ’ έκεϊ κοντά οί σκαπανείς μχί) 
ιδού ό Κώστας ρήτορας άγνής φιλοπατρίας, 
ιδού, μέ τά λημέρια των, καί οί δμογενεϊς μας, 
νά ή, xo.l(jf-ec όρθιες καί ό Τρελλός παρέκει 
οπού σά δεϊγμ’ αθάνατο τή,; γενεάς μας στέκει . .

Νά οί άμαξηλάται μας καί οί κκρβουναρέοι 
ώ νά καί οί βαρκάριδες, μικρά άρμχτωλίκία 
νά οί κλητήρες άγρυπνοι, κοκκινωποί, γενναίοι 
καί ή μεγάλη κλεφτουρίά μέ χίλ?.α δύω τσιφλίζΐκ· 
νά τά ταμεία αδειανά, καί νά οί λωποδϋται, 
ό βασιλείας μας ό'μοιος, καί ίδιοι οί κυβερνή,ται.

Νά ή Βουλή απαράλλακτη,κι’αντίκρυ σταύλου κτύποι,
τό ίδιο προσωπικό, καί όμοιες ή μάνδρες,
στή μία πάντα βρίσκονται οΐ αύλικοί μας. . . . ίπποι,
στήν άλλη άγελάζονται οί εκλεκτοί μας άνδρες·
όλα τά ίδια, τίποτε δέν άλλαξε σέ τόσα,
ώς κ’ οί υπόνομοι, κι’ αύτή τοϋ Στεφανίδ’ ή γλώσσα !

Ώ νά οί στρατιωτικοί γεμάτοι άπό γαλόνια, 
ώ νά καί οί πολιτικοί άπό σταυρούς γεμάτοι, 
νά κόρες όπου μοιάζουνε καμαρωτά παγώνια, 
νά σύζυνοι πού νειώθουνε στό κούτελό των κάτι ! 
Τά ίδια όλα, θηλυκοί κι’ αρσενικοί πολϊται, 
μονάχα πώς έπλή,θυναν στόν τόπο οί μεσΐται . . .

Νά ή Άκρόπολις ψηλά καί ή Άδάμες κάτου, 
ό Παρθένων κ’ ή Κωπαίς, δ Ζούρκας κι' δ Γονίδης, 
νά δ Απόλλων μας γυμνός μέ τά ούρητήριά|του, 
ό Έλλην ό πεοικλεής κι' ό νέο; άντιχ.ί
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νά τά γαϊδούρια μέ γλυκά καί τραγανά σταφύλια, 
νά καί ό πρίγκηψ δήμαρχος μέ πριγκιπάτα χί^ίπ,’

”Ω νά τά δικαστήρια και τά ξενοδοχεία, 
αύτά γεμάτα φαγητά, εκείνα υποθέσεις, 
έμπα σε οποίο άπό τά δυώ θέλησης μαγειρεία 
καί φάγε ένα δικαστή καί δυώ άν ήμ.πορέσης.
Έ, άπό ένα Μίνωα, που ισόβιος pvf'/f.ft, 
ένας καλός φασιανός περσότερο αξίζει ! . . .

Νά δικηγόροι ποϋ μαζή με παίκτας συντροφεύουν, 
άρρωστοι όπου μέ γιατρούς σφικτά αδελφωθήκαν, 
κλητήρες καί νυκτόκλεφτοι π' αδελφικά δουλεύουν 
κ’ ή ευλογιά με τον παππά όπου συνευρεθήκαν ί 
Όλα τά ί'δια, τό νερό, τά ούρα, καί τά χώμα, 
τά μάτια μιας σκορδόπιστης καί τ' ουρανού τό χρώμα.

Αόν Ιίεσσώτ.

Η-Ο-

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΕΥΘΥΜΕΙ.

Eastbourne.

fl3s Ifit. 368.)

όν βίον, δέν καταναλίσκει προώρως τής ζωή
το έλαιον, και όεν μεταβαίινει εις την παρηκμακυϊαν

τήν παταγώδη δόξαν τών περιφήμων πίλων του καί

ηλικίαν μ έξησθενισμ.ενας δυνάμεις, μ.έ καταβεβρωυ.ένον 
οργανισμόν, μ’ έσβεσμένην υπαρξιν. Καί ούτω 'όταν έ- 
πέλθη το γήρας, ή δύναμις δέν έκλείπει άπ’ αύτών ! 
Τούς βλέπετε τούς νεαρούς εκείνους τιτάνας, άγοντας 
έμβριθώς τό βήμα πάντοτε, ώς έάν άκολουθώσι μεγαλο- 
πρεπεστάτην τινα πομπήν, τά μέλη των είναι πλήρη 
αθλητικής ρώμης, κ εν τούτοις ή μορφή των, είναι έμ.- 
πλεως αριστοκρατικής λεπτότητος. Ιδετε τήν πορφύραν 
τοϋ προσώπου των δηλοϋσαν τήν καθαριότητα καί ζωήν

οπερ δεν ήμαύρώθη διά τής άντανακλάσεως φλογερών 
επιθυμιών, ούτε έξηράνθη δια τής διειοπηδήσεως πυρε- 
τώδους λύσσης. ’Ίδετε τάς κινήσεις των τάς ρυθμικάς, 
στιβαράς, απέριττους, ών τήν κανονικότητα δέν έστρέ- 
βλωσαν, μύχιοι συναισθήσεις, τρέμουσαι τό φώς, καί 
σείουσαι ώ; ατμός τόν οργανισμόν έν ώ ένοικοϋσιν, καί 
ών τήν δύναμιν δεν έχαλάρωσαν απηνείς έθυμοτυπίαι 
νόμου, ή πρόωροι τών νεύρων δονήσεις ! "Ιδετε ! Τοιαΰτα 
είναι τά έξκίσια στοιχεία άτινα, έν τώ πζρηκμακότι 
τούτω αΐώνι, ούτινος ό είς ποϋς είναι αναίσθητος καί ό 
έτερος στηρίζεται έπί τής φαρμακολογίας, αποτελούσε 
τήν 'Αγγλικήν νεολαίαν, ής ή σπουδή έκπλήσσει τόν 
κοινωνιολόγον καί έξαφανίζει τόν άσκληπιόν.

Εύρίσκονται πολλοί έκ τών θαυμάσιων τούτων νέων 
έν Eastbourne. Ή ενδυμασία των είναι έπίσης περίερ
γος, ώς καί ό χαρακτήρ των. Συνίστάται έξ επενδύσου 
βραχέος, καί κατηρτισμένου έκ λεπτοτάτου έριούχου, 
ούτινος αί άνω άκραι συνδέονται δι’ ενός κομβίου καί 
αί κάτω κυματίζουσιν ύπό τήν έπήρειαν τής Οαλασσίας. 
αύρας. Ό ύπενδύτης καί αί περισκελίδες είναι έκ λευ
κής φλανέλης, εύρείας καί βραχείας, όπως διαφαίνωνται 
αί κομψόταται καί ποικιλόχροες περικνημίδες, αιτινες 
τάσσονται μεταξύ τών ολίγων έκείνων αντικειμένων, δι* 
ά ό "Αγγλος δεικνύει έκτακτον φιλαρέσκειαν. Ό πϊλός. 
των είναι λίαν άφελής καί μικρός κατ άντίθεσιν έκεί- 
νου ον φέοουσιν κατ’ αύστηρόν κανόνα έν Λονδίνω. Ε* 
νίοτε άντικαθίσταται διά μαλθακού πιλιδίου (casquet.) 
Ό άχύρινος πίλος, (straw - hat) είναι λίαν σπάνιος. 
’Επίσης μετ’ έκπλήξεως παρετήρησα έλλείποντα έντε- 

ίλώς έκ των παραλίων, ώς κ’ έκ τής πρωτευούσης, τά 
ά-

μέχρι; ενταύθα, καί οστις άπηλλαγμεν°ς ών πάσης φίλα- 
ρεσκείας κκί πάση; κομψοπρεπείας έχει τό δικαίωμα νά 
ίδρύση μίαν έξαίρεσιν έπί τού ανωτέρω κανόνος. Άλλωί 
τε μανθάνω οτι ό Σύλλογος τών έν Αγγλία πιλοποιών, 
ίδών τήν «Νέαν Εφημερίδα», καί σκεφθείς κατά τον 
Νόμον. . . . τοϋ συμφέροντος, λαβών δέ ύπ’ οψιν καί 
ύψος τού παρά τήν ’Αγίαν Τριάδα Πυργοδεσπότου, ε· 
ψηφίσατο νά τώ άποσταλή, έτερο; έξαισιώτερος πίλος» 
ίσος πρός τάς διαστάσεις τού περιέργου πύργου του. · · · 

(’Ακολουθεί) 

Tiineson.


