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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΙΕΤβϊΒ ΤΗΧ

—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, oaos μουςλν, Άριθ. 4, απέναντι τχς οικίας Φιλχμονος παρά την Πλατείαν Συντάγματος.—

ΤΟ ΥΤΓΟΪΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΙΒΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ
Δεν είναι άνάγκη νά είσθε σοφός διά νά έννοήσηχε 

έπιστημονικώς οτι ό μέγα; Δάρβιν έχει καθ’ ολα δίκαιον 
άναγαγών την καταγωγήν τοϋ ανθρώπου είς τούς πίθη
κους. ’Εξετάσατε δλοι τούς εαυτούς σας άπό τοϋ έπί 
τής κεφαλής πίλου μέχρι τών περί τούς πόδας υποδη
μάτων, άπό τού σημείου τού χαιρετισμ,ού ον κάμνετε 
μέχρι τού μυχίαιτέρου πόθου δν έχετε, καί θέλετε εϋρει 
οτι είσθε άπό άνωθεν έως κάτωθεν μ.έμ.Υ/Ης. Αυτής 
τής τυραννίόος είμεθα όλοι θύμ.ατα. Οί εύφυέστεοοι είναι 
εκείνοι, δσοι κατορθώνουν καί επ’ ολίγον νά κλονίσουν 
τόν ζυγόν αύτόν. Οί άλλοι τότε τούς ονομάζουν τρελ- 
λούς. Τό άληθές είναι δτι οί ονομάζοντες είναι βλάκες.

Δέν πρέπει νά εχωμεν την άξίωσιν, ώστ’ έπί κεφαλής 
τής κυβερνήσεως νά προίστανται τουλάχιστον ευφυείς ; 
Καί τις εύφυέστερος τού κ. Καλλιγά, θά μάς είπητε; 
Είναι σπίρτο μοναχό. Ό πρώτος φορολογούμενος τού 
περί οινοπνευμάτων φόρου του. Άλλά τό πνεύμα είναι ό 
άφοός τοϋ καμπανίτου’ δέν είναι ό καμπανίτης" καί ό 
Καλλιγάς έχει πνεύμα’ άλλά νούν γεννητικόν ό'χι. Τά 
νομοσχέδιά του όλα, τά νέα, είναι τέκνα παρείσακτα’ ή 
μαμμή τόν έγέλασεν δτι έγέννησε’ άλλ’ αύτός δέν έγέν- 
νησε τίποτε.

Γνωρίζετε ίσως τόν τελευταΐον έπί Σουλτάνου Άζίζ 
πρωθυπουργόν’ ώνομάζετο Μεχμέτ ‘Ρουσδής Σιρβανηζα- 
δές. Τά δύο πρώτα είναι τ’ όνοματεπώνυμόν του’ τό 
άλλο—τό σιμό’αζυ/ζαιΐέζ—είναι ό τίτλος του καί σημαί
νει ; μεταφραστής. ’Ηξευρε ό άνθρωπος γαλλικά καί 
μετέφραζε. “Εγινε διά τοϋτο Βεζύρης· όπως άλλοι γί
νονται, διότι ήξεύρουν νά ψήνουν καλά στραγάλια, ή νά 
κατασκευάζουν μαλεμπή ή χαλβά’ ό τοιούτος θά ώνομά
ζετο Χα.ίϋαόΓ.ηί',αόες.

Τί θά μάς δώσητε, άν σάς είπωμεν δτι δλον τό παρόν

ύπουργεΐον σύγκειται άπό Σιρβανηζαντέδες, τούτέστι 
μεταφραστάς. ’Αγρυπνεί δ Τρικούπης, ή άγρυπνεΐ δι’ αύ
τόν ό Βαλέττας, άγρυπνεΐ ό Καλλιγάς, άγρυπνεΐ ό Λομ- 
βάρδος, ή επιφορτίζει τάς άγρυπνίας του εις τόν ’Επι
θεωρητήν τών Σχολείων, Πίπην τόν Λάμπρον, καί τί κά
μνουν δλοι αύτοί ; Μεταφράζουν ξένα νομοσχέδια καί τά 
εισάγουν βροχηδόν εις τήν Βουλήν, διεγείροντα τήν έκ- 
πληςιν τοϋ κ. Στεφανοπόλιδος ή τοΰ κ. Μπουλελά. Καί 
πώς τά μεταφράζουν ; Οπως ό φίλος Σκαλίδης τόν Θου- 
κυδίδην, έκ τού γαλλικού !

** *

“Ο,τι έν χρόνοις επιστημονικής άγνοιας, κοινωνικής 
τυραννίας, μοναρχικής διοικήσεως, φοβερών έξωτερικών 
πολέμων, είσήχθη εί; τά μεγάλα στρατοκρατούμενα τής 
Ευρώπης κράτη, ιδίως είς την άνελευθερωτέραν όλων 
τών ηπειρωτικών καί μή εθνών Γαλλίαν, μεταφέρουν αί 
ύπουργικαί κουτάλαι εί; τά πινάκιά των καί μάς προσ- 
καλοϋν νά φάμε- άλλ’ είναι έωλα, άλλά βρωμούν, άλλ* 
είναι δηλητηριώδη, άλλά θά μάς βλάψουν.—Δέν πειρά
ζει, άπαντά μετά στόμφου τών αο./άρω»’ του ό κ. Τρι— 
κούπης, είναι διά τό καλό σας, καί δέν έχει κι’ άλλα άπ’ 
αύτά, επαναλαμβάνει ο ύπογένειον τού κ Καλλιγά, 
άναπαλλόμενον ώ; σιαγών Πουλσινέλλα ήτοι ~α./ιάτσου.

Ή επιστήμη κατεδίκασε τούς φόρους αυτούς’ ή επι
στήμη βο^ άν είναι δυνατόν νά καταογηθή ό φόρος έπί 
τού οίνου, ό φόρος επί τών οινοπνευμάτων· ή επιστήμη 
βοά οτι εις πάν κράτος οπερ μαστίζουσιν έμμεσοι φό
ροι βαρείς—καί τοιούτοι είναι οί Τελωνειακοί—καί τοι- 
ούτοι είναι οί ήμέτΐροι τελωνειακοί—πρέπει νά τίθεται 
καί ό έπί τοϋ εισοδήματος ή και τών κεφαλαίων φόρος, 
ώς άποζημ’.ωσις διά τούς έμμεσους φόρους τούς καταθλί- 
βοντας κυρίως τάς πενεστερας τάξεις. Έν ’Αγγλία γί
νεται άπό τίνος προπαγάνδα όπως μή φοοολογήται πάν 
0,τι παρατίθεται είς τήν τράπεζαν τού έργάτου’ ή επι
στήμη μόλις δικαιολογεί τόν περί καπνού φόρον, καί 
τοϋτο ύπό τήν υψηλήν έποψιν τής έθνικής ύγιεινής καί
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τών ηθικών άποτελεσμάτων πάσης έλαττώσεως τής κα- τα κίνδννον της χωροφυλακής· είναι βέβαιος οτι δέν θά 
ταναλώσεως τοΰ καπνοΰ. ’Αν καί ή στατιστική μάς φέ-ίτόν πεταλώστ], άφοΰ τής ά'νοιζε τόσον μέλλον. Το εν
βϊ] μελαγχολικά έξαγόμενα, διότι καί είς τόπους, οπού 
ό καπνός ύπόκειται εΐς μονοπώλιον, ή κατανάλωβις προ
βαίνει αύζάνουσα.

Τό ύπουργεϊον τών Σιρβανηζαντέδων άδιαφορεΐ περί 
όλων τούτων. ’Εξακολουθεί νά μεταφράζη ! Τί; Τά 
σφάλματα τών άλλων. Τάς άσΟενείας τών άλλων. Τάς 
άφορμάς κοινωνικής διαταράξεως τών άλλων. Είναι καθ’ 
αυτό άγωγοί νοσοφόροι. Χρειάζεται νέου είδους δαμαλϊς 
προφυλαχτική άπό της καταστροφής τής υπουργικές 
διαχειρίσεως. Πρέπει νά έμβολιασθώμεν όλοι μέ ύπουρ- 
γι'τιδα.

Ό τόπος αύτός γεωργικώς είναι γέρων έξησθενημένος, 
βαδίζων επί δύο βακτηριών. Βιομηχανικώς είναι νήπιον, 
όπερ, άν δέν τοΰ δώσουν νά φάγτ), βαίνει πρός τόν θάνα
τον. Ναυτικώς, είναι κυρία μέ τό κρινολΐνον· διότι τώ
ρα νεωτερισμός είναι ό άτμός· καί ήμεϊς είμεθα όλοι 
Ιστιοφόρα· κοινωνικώς, είμεθα είς κατάστασιν άγριμίων 
πιστολοφοροΰμεν, μαγγουροφοροΰμεν, γίαταγανοφοροΰμεν. 
Έκπαιδευτικώς,έχομεν ώς Πεσταλότσην μας τόν Αέριον. 
Έπιστημονικώς είμεθα άκόμη οί άρματω.ΐοΐ xai κ.Μγται 
τών διαφόρων έπιστημών. ΓΙολιτικώς προαλειφόμεθα διά 
τήν πρωθυπουργίαν τοΰ κ. Σταμούλη. Κοινωνικώς είμεθα 
είς τάς παραμονάς κοινωνικού ζητήματος· οί άγρόται 
τής έξοχή;, οί έργάται τών πόλεων συνταράσσονται. 
Τοΰτο άρκεϊ.

Υποτίθεται ότι όταν ό τόπος άσθενή—καί άσθενεϊ ό

τρίτον της οινοπαραγωγής θά κατασταλάζη . . . είς 
τούς λάρυγγάς της, οί δέ στρατώνες καί αί μοιραρχίαι 
της καί αί ύπομοιραρχίαι της θά στρωθούν είς τά ύπό- 
γεια τών οίνων. Άλλοίμονον είς τούς δυστροποΰντας 
οίνοκτήμονας! θά σταυρόνωνται, θά παλουκόνωνται, θά 
πεταλόνωνται. Ή γραφειοκρατία θά προετοιμάστ] ζουρ
λομανδύας δι’ όλους τού; βιομηχάνους, διά πάντα εργα
ζόμενον. Έβαλες κρασί σ’ τήν αποθήκην σου; άμέσως 
δύο δηλώσεις, θέλγις νά πωλήσης δέκα μπότσαις; άδειαν 
άπό τόν Οικονομικόν Έφορον, θέλεις νά πάρης άδειαν; 
οφείλεις νά περιγράψης προηγουμένως τήν οικίαν σου, τήν 
όδόν όπου ή οικία σου, τό ύπόγειον οπερ έχεις, τό 
βάθος τοΰ υπογείου σου, πόσας έχει τρύπας καί πόσους 
λάκκους, τό σχήμα τών βαρελών σου, τήν σκάλα δι’ ής 
καταβαίνεις κλπ. Οί ταλαίπωροι Οίνοπώλαι, έκόντες ά- 
κοντες, πρέπει νά γίνουν όλοι Ζολά. Έάν δέν έγινεν 
άκριβώς ή περιγραφή, θά τοΰ τήν έπιστρέφη ό Έφορος, 
όπως ό διδάσκαλος επιστρέφει είς τούς μαθητάς τό μέ 
πολλάς άνοοθογραφίας θέμα. Δέν φθάνουν αύτά. Είς 
οίανδήποτε ώραν τής ημέρας ή τής νυκτός, άν έχης γά
μον ή κηδείαν, χορόν ή τοκετόν, Πάσχα ή Μεγάλην Πα
ρασκευήν, δ Πάρεδρος ή ό Σύμβουλος, ή Χωροφυλακή ή 
ή γενναία φρουρά, θά κάμνουν τάς καταμετρήσεις των. 
Κλείσε τό μαγαζύ σου, δεξου τάς έπισκέψεις των, άκουε 
τάς μωρολογία; των, κέρνα τους τό καλλίτερο κρασί, 
,πάσαμέ του; τό δώρον, πλήρωνε πρόστιμο, πάρ’ του; σ’ 
τό σπήτί σου, δός τους τή γυναΐκά σου, άμε εί; τό κρα- 
τητήριον, πλήρωνε χαρτόσημον καί όλα αύτά .... διά 
νά πληρών·»] ή Εθνική Τράπεζα φόρον επιτηδεύματος I 0ίδικός μας—ή κυβέρνησις, ώς άντιπρόσωπος τοΰ νομοθε-Ιχ^. δραχμών άπό τά εκατομμύρια τά όποια κερδίζει.

τικοΰ Σώματος, είναι ό ιατρός τοΰ σπητίοΰ, ώς λέγο-Άέν έπλήοωσες τήν δόσιν τοΰ* φόρου έαπροθέσαως: κηούτ-
τν ----  .. _j.. « ι — ί ..ί ___ > ■ · * ‘μεν. Τί κάμνει λοιπόν ό ιατρός αύτός μέ τόν άσθενή; 

’’Ο,τι έκαμναν οί 'Ιατροί τοΰ ΖΙ.Ι Β.Ιάς. Αίμα καί πάλιν 
αίμα καί αιωνίως αίμα. Έως δτου ό άσθενής τά κακά 
^ωσε, καί ό ιατρός έλεγεν οτι άπέθανεν ώς καλός χρι
στιανό

τεσαι ύπερήμερος· πληρόνε ς τόκον ύπερημερίας, ώς κά
μνουν αί Τράπεζαι* άναγκάζεσαι καί νά πληρώσγ,ς όλας 
τάς δόσεις μαζύ. Δέν έπλήρωσες τό·

Φαντάσθητε τώρα σεΐς. άρκεϊ νά μήν είσθε ύπουργοί, 
-ών ενα τοιοΰτον ίερεξεταστικόν νόμον, λειτουργοΰντα έν Έλ- 

λάδι, εί; τόπον όπου αί εύνοιαι, τά χατήρια, αί ψήφοι, 
αί συστάσεις, ή βουλευτική παντοδυναμία, αί δωροδο
κία·., αί άτιμίαι τών ύπαλλήλων μπορούν νά τρώγουν 
τήν ήμίσειαν είσοδιίαν τοΰ φόρου, καί πάλιν ή αυθαιρε
σία, τό θηριώδες, τό &ση. rroi5a, ή Χωροφυλακή, οί Εί- 
ρηνοδίκαι καί οί "Εφοροι θά μπορούν νά κάμνουν τό ένα 
δύω. Φαντάσθητε τώρα είς τόν τόπον αύτόν τής άσυνει- 
δησίας, τί νοθεία, τί διαφθορά, τί κλεψιά, τί βάπτισμα 
Οά είσαχθή είς τά κρασιά μας, είς τήν μπίρα μας, είς τά

__(οινοπνεύματα μας. Καί φαντάσθητε άκόμη οτι πλήν τοΰ
ένίοτε καί παρθένων έσθήτας, μήπως έχουν κρυμμένην j ευλογημένου Ελληνικού Βασιλείου, τής λέπρας καί τής 
καμμίαν φιάλην Σατώ Μαργκώ. Έξησφαλίσθη άπό πάν-:κλεφτουριάς, θά συστηθή,, άμα ένοικιασθοΰν οί φόροι αυ

Καί τί κατοοθόνουν ;
Δύο μεγάλα κακά. Φορτόνουν ολα τά βάρη έπί 

•πτωχών. Καί δεσμεύουν τήν εθνικήν παραγωγήν 
σπουδαίους αύτής παράγοντας. Μόλις παρήλθον ολίγα 
έτη, άφ’ ής ή οινοπαραγωγή τοΰ τόπου μας ήρχισε 
ύπόσχηται μέγα οικονομικόν μέλλον, καί ιδού έρχεται δ 
κ. Καλλιγάς ώς άσελγής δεσπότης πτωχής κόρης (συγ
γνώμην, διά τό πολύ τραγικόν τής παρομοιώσεως) νά_ \ _ Λι . I ' » * "

εις
α

νά

τήν καταθλίψτ), νά τήν στενοχωρήση, νά τήν διαφθείρ·»].
Αναγορεύεται είς μέγαν Τουρκεμάδαν τών κρασιών μας,
είς μέγαν ίερεξεταστήν. θά ψάχνη παντού νά εύρίσκη
κρασιά κρυμμένα, άδήλωτα. Τις οίδεν έάν δέν άνεγείρη 
2...-____ _______ Λ» > λ-

τοί είς εταιρίας καί πιστωτικά Καταστήματα, και άλλο 
Όμογενικάν Βασίλειον, παντοδυναμώτερον, ληστρικώτε- 
ρον, θηριωδέστερον, άπομυζητικώτερον .'

Δυστυχή λαέ, σέ κλαίομεν !
*

* *
Πρέπει λοιπόν νά μείνωμεν χωρίς ίσοζύγιον ; "Οχι. 

Έ* τών νέων φόρων έν άνάγκ /] πρέπει νά είσαχθή ό φό
ρος έπί τοΰ καπνοΰ. Είναι δ καπνός έν έκ τών δηλη
τηρίων τών φθειρόντων καί ρ υπαινόντων γενεάς ολοκλή
ρους. Άς φορολογηθή ! Ή Γαλλία άρύεται 300 έκατομ. 
μύρια έκ τοΰ περί καπνοΰ φόρου, τό όποιον άναλογεϊ 
πρός 9 φράγκα τήν κεφαλήν· ένώ δ φόρος τοΰ Καλλιγά 
άναλογεϊ, ύπό τήν έποψιν τοΰ δημοσίου πρός 2 φρ. κατά 
κεφαλήν, ύπό δέ τήν έποψιν τών ένοικιαστών πρός 3 φρ. 
ή. καί πρός 4, κατά τήν αριθμητικήν τοΰ κ. Άριστείδου 
Οικονόμου. Τοΰτο μόνον παρατηρούμε·» : οτι δυνατόν νά 
δρισθή διαφορά ποιότητος' έπί δέ τών σιγάρων (πούρων) 
καί τοΰ έξωτερικοΰ καπνοΰ νά τεθούν ύπέρογκοι φόροι, 
άν μπορή ό κ. Καλλιγάς νά έξασφαλισθή κατά τών λα 
θρεμπόρων ομογενών, δείγμα ·;ών οποίων έχομεν χθεσι
νόν άκόμη, τόν κ. Εκτορα ψύχαν, συλληφθέντα καί 
πληρώσαντα 7,000 φράγκα πρόστιμο·».

Άλλ' δ φόρος έπί τοΰ οίνου, ό φόρος έπί τών πνευ
ματωδών ποτών, ό φόρο; έπί τοΰ ζύθου, πρέπει νά άνα- 
κληθώσι καί άν γίν») ανάγκη νά έχωμεν καί ύπουργικήν 
μεταβολήν, τό κακόν, βεβαιωθήτε, δέν είναι μέγα’ είναι 
αληθές οτι θά τόν κόψουμε τόν κ. πρωθυπουργόν μέσα 
εί; τήν άναμόρφωσιν’ άλλ’ άς μείνουν έξω καί μερικά πε- 
ταλώματα χωροφυλάκων, ξεκοιλιάσματα κλητήρων, η
ρωισμοί αποσπασμάτων καί δ έφορος τών αλυκών Ανα
βόσουν.

Περί τοΰ πώς θά έξισωθΰ) τό Ίσοζύγιον, δέν είμεθα 
ύπουργοί τών Οικονομικών νά τό καλύψωμεν ήμεϊς. 
Τοΰτο μόνον γνωρίζομε·», όπως σηκόνει βάρος ή πτώχϊα, 
δύναται νά σηκώστ) καί ό πλούτος. Τοΰτο μόνον γνωρί- 
ζομεν, οτι διευθυνταί Πιστωτικών καταστημάτων μάς 
είπον ότι εύχαρίστως δέχονται αύζησιν τής ύφισταμέ- 
νης νΰν φορολογίας έπί τών κερδών, 3 0)0 είς τέσ- 
σαρα τοΐς έκατόν. Αύτό τό τέσσαρα δυνατόν νά γίνγι καί 
πέντε. Συνάμα ό φόρος τών έπιτηδευμάτων εί; τά κερ
δοσκοπικά έπιτηδεύματα δύναται νά τριπλασιασθή καί 
νά τετραπλασιασθΰί. Συνάμα νά τεθή, φόρος έπί τών ένοι- 
κίων. Καί έν τώ μεταξύ τούτω νά μελετηθ'7, ύπό τής νΰν 
ή νέας κυβεενήσεως πώς θά φορολογηθούν τά κεφάλαια 
καί τά εισοδήματα. Δέν έχομεν μόνον παραδείγματα 
εις τά μεγάλα κράτη. "Εχομεν παραδείγματα καί είς τά 
μικρά. Η Σουηδία έκ τοΰ φόρου τοΰ εισοδήματος λαμ
βάνει περίπου»6,000,000. Έν τή, δημοκρατουμέντι Ελ
βετία ύπάρχει διπλούς φόρος καί έπί τοΰ κεφαλαίου καΐΐ 
επί τοΰ εισοδήματος. Έν Άμερικτ] φόρος έπί τοΰ κε
φαλαίου. ΙΙρός τό παρόν δέ, άν δέν φθάσουν οΐ φόροι, δυ
νάμεθα πολύ καλά νά κόψωμεν καί τέσσαρα καί πέντε 
εκατομμύρια τοΰ ύπουργείου τών Στρατιωτικών καί τών 
Ναυτικών, διότι πρώτον μέ τά εκατομμύρια τών δύο αυ
τών ύπουργείων κάμνομεν πάντοτε μία τρύπα στό νερό, 
καί δεύτερον διάνα κερδίσωμεν νέους Έλληνας, δέν 
πρέπει νά πεθάνωμεν οΐ παλαιοί.

Όμιλοΰμεν καθαρά, πρακτικά, στρογγυλά.
Καλεβάν.

ΦΡΟΥ—ΦΡΟΥ

Οικονομικά τοΰ Δημητρακάκη ;
«Έγώ ομω; έρχομαι είς τά πρώτα στοιχεία, τά άπο- 

λύτως άναγκαΐα είς τήν συντήρησιν τοΰ άνθρώπου. Ό 
άραβόσιτος έ.τω.έ«ΐΓ0 20 .Ιιπτά ηρίν 20 xai τώρα' πριν 
22 ή σίχα.Ιις .tepi 22· έμεινεν έπίσης καί ή κριθή 27· 
έπωλεΐτο καί πωλείται' καί άν θέλετε, κ. ύπουργέ, στέλ- 
λομεν είς τήν άγοράν έπιτροπήν διά νά μάς βεβαιώστ] 
άν έχω δίκαιον.»

{Έχ τών στενογραγημΐνων πρακτικών.)

Πόσα πράγματα μπορεί νά λέγωνται είς αυτόν τόν 
τόπον !

Ό Αριστείδης Οικονόμου, ό πρώην Βουλευτή; Καλα
βρύτων καί ό Δημητρακάκη;, άντιπολιτευόμενοι καί οί 
δύω. Κάμνουν δέ καί οί δύο τόν οικονομολόγον.

Ί’πελόγισαν λοιπόν καί εύρον ό μέν πρώτος ό'τι ό νέος 
φόρος έπί τοΰ καπνοΰ θά φέρτ] ί#,000,000 (γρ. 
έννέα) εκατομμύρια' ό δέ Δημητρακάκη; οτι θά φέργι μό
νον 650,000 χιλιάδες' καί ό Καλλιγάς ότι θά φέργι 
4,000,000!

Βάστα τώρα ρωμαίίκο κεφάλι είς τούς ύπολογισμούς 
αύτούς τών σοφών καί, άν μπορής, κατάλαβε τί τρέχει !

Διάλογος περί Βασιλέως έν τή Βουλή :
Ό Δημητρακάκη; άποκαλύπτει άπό τοΰ βήματος οτι 

οΐ φοβεροί ταχυδακτυλουργοί Κορωνιός καί Σα ζητούν 
νά άναδείξουν καί τόν Βασιλέα μας άρχιπαίκτην τοΰ 
Χοηματιστηρίου.

ΊΓρεχούπϊ];. Δέν είναι άληθές, δέν έστάλη κάνέν 
τηλεγράφημα. Δέν είναι ορθόν νά φέρηται έδώ τό όνομα 
[τοΰ Βασιλέως.

ΊΡοΟφος. Κύριε, δέν επιτρέπεται νά δμιλής περί 
Βασιλέως κατ' αύτόν τόν τρόπον.

Αημιϊίτμοεχάχΐιΐί. Έγώ έπαινώ τόν Βασιλέα1 καί 
όταν είμαι έν τή άντιπολιτεύσει δέν κάμω τόν Δημο
κρατικόν.

*Ι*οΰφος. "Ωχ ! άδελφέ, μά; έσκότισες.
Αουζίνας. Νομίζεις ότι έδώ είναι αί Πάτραι, δέν 

φοβούμαι ούτε τά λεμόνια σου, ούτε τά χειροκροτήματά 
ί σου.

ιλουζένοες. Τό συγχαρητήριον πρός τόν Βασιλέα τί 
έλεγε ;

ΑηίΛητρακάχηΐ· Νά εδρτις τόν αρμόδιον νά. έρω- 
τήσνι; !

Πρότασις νόμου ;

Εί; κάθε έπιτροπήν ποΰ Οά έκλέγτ) ή Βουλή νά έκ- 
λέγτ) καί άλλην μίαν παραπληρωματικήν, σκοπόν έχου- 
σαν νά κεντά τήν πρώτην ώστε νά έργάζηται.

ΊΙ έπί τοΰ θεάτρου επιτροπή συνέστη σύμφωνα μέ τόν 
νόαον τοΰ καταμερισμού τών έργων. Ούτως ό καθηγη
τής κ. Παπαρρηγόπουλος διωρίσθη διά τά Ιστορικά δρά-
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ματα, ό χ. Γ. Παράσχος διά τά φουστανελλάδικα (εθνι
κά) ό κ. Φιλήμων διά τά δράματα τοΰ αίωνός /' JC κζ.ί ό 
κ. Σταμούλης διωρίσθη στά μούλικα τοαγικοκωμικά).

Ό πρόεδρος τής Βουλής ζεύρετε τί είναι" δύο φρύδια 
ώς άγρια, κύματα εξογκωμένα καϊ ένα κουδούνι. Είς τήν 
συνεδρίασιν τής Παρασκευής, ένφ κάτω είς τήν αίθουσαν 
έπανελαμβάνετο ο,τι συνήθως γίνεται οτε δύο στρατό
πεδα σκύλων έρχονται στά χέρια ή μάλλον ’στά πόδια 
Τά δύο φρύδια έν τούτοις Ατενίζουν τό θεωρεΐον τών δη
μοσιογράφων, καϊ κάμνουν διά -ών χειρών κίνημα πλοι
άρχου ζητοϋντος ν’ Απομακρύνν) λέμβον άπό τής όδοΰ 
του. Μετά τοϋτο φωνάζουν μετ’ οργής τά δύο φρύδια :

— Δέν έντρέπεσθε ; 'Επεται ολίγη άνάπαυσις έκ τής 
μακράς Αγορεύσεως. Και έπαναλαμβάνοντα τόν λόγον, 
τά δύο Φρύδια : Νά πάτε, λένε, στό καφενείο !

Καί δ αξιωματικός τής φρουράς όδηγεϊ όλους τούς δη
μοσιογράφους εις τό Καφενεϊον, όπου κάμνουν φοβεράν 
κα,τανάλωσιν είς βάρος τοϋ κ. Βαλαωρίτου.

Αυτό είναι τό άστεϊον μέρος τςϋ πράγματος.
Το σπουδαίου είναι ότι ή χονδροειδής αύτή nullite 

τοϋ Προέδρου τής Βουλής προσέβζλεν όλον τόν τύπον 
έπισηυ,ότατα, καί άν ό τύπος συνησθάνετο τήν Αξιοπρέ- 
πειάν του ώφειλε νά ζητήσν) παρά τής Βουλής δι’ ανα
φοράς του ν’ άποδοκημάση τήν πράξιν αύτήν τοϋ Ποοέ- 
δρου της.

Έκ τών τάξεων τής άντιπολιτεύσεως προήλθε κατά
τήν συνεδρίασιν τής Παρασκευής νεαρός ρήτωρ ό κ. όποιαν έπτυσε κατά πρόσωπον τού Σωτησοποόλου 
Χοετ^οπουλος τής Ευρυτανίας βαρύς έναντίον τοϋ ‘

*0 κ. Καλλιγάς ήτο ό Ποσειδών, ό έξεγείρας τήν τρι
κυμίαν τής Πέμπτης" ή τρίζινά του ήτο μία λέξις τήν

τών κυρίων ύπουργών, οΐτινες κατ’ αύτήν ιδίως τήν συ- ό Μάνδαλος καί ό Μπουλελάς, ετοιμάζονται
υε Λ' ι ■·/Γ ι υ r< Λ ΠΙπυ C< ·/' ι—- ) ι τιι ο.τιι Γτ.ι ^γ ·/ -,... . - . 1 1νεδρίασιν έξήλθον έξηυτελισμένοι. Τοϋτο ήνάγκασε τήν 
Στοάν νά είπη ότι ά κ. Χατζόπουλος έγένετο άφοομή νά 
γίνουν αντεγκλήσεις αιτινες έζημίωσαν τήν αξιοπρέπειαν 
τής Βουλής. Καί όταν λέγν) Βουλήν ή Στοά, έννοεϊ τήν 
πλειοψηφίαν καί τότε συμφωνοϋμεν πληρέστατα.

----

ΒΟΥΛΗ.
Καί έπί τών δύο συνεχών συνεδριάσεων τής Πέμπτης 

καί Παρασκευής ό αύτός τρελλοβορίά.ς έθαυματούργησεν. 
Ώμοίαζον πρός άλλήλας, οσον δύο αδελφοί, οί όποιοι 
δύνανται νά είναι ό είς μελαγχροινός, καί ό έτερος ξαν
θός, αύτός υψηλότερος, βραχύτερος έκεΐνος, άλλά κάλ- 
λιστα έννοεΐτε άπό τοϋ ήχου τής φωνής, άπό τής όλης 
φυσιογνωμίας,τήν άδελφότητά των. Τήν Πέμπτην έδού- 
λευσεν έπί τού Βήματος τό μικροσκόπιον τού κ. Σωτη- 
οοπούλου έπί τών φόρων τού κ. Καλλιγά, άποκαλύπτον 
κηλίδας άσυνεπειών, άκαταλληλότητος, καταθλίψεων,
σπατάλης κ.τ.λ. Εις αντιρροπον ο κοπτηρ τοϋ ύπουργοϋ,πατρίδι του μεταπίπτομεν είς τό νομοσχέδιον τοϋ Δου—

τών οικονομικών Ανέταμε τήν οικονομικήν διοίκησιν τοΰ 
παρελθόντος, καταδείξασα τήν σαθρότητα καί δυσωδίαν 
αύτής, την ακαταστασίαν τών ταμείων, τού Γενικοΰ 
Λογιστηρίου τήν ανυπαρξίαν, τήν έλεεινότητα τού ’Ε
λεγκτικού Συνεδρίου, καί τάς 650 έκκρεμεϊς ύποθέσεις 
λαθρεμπορίων" τήν δέ Παρασκευήν αί εικόνες διεδέχοντο 
ή μία τήν άλλην, ώς έν πζνοράματι, μέ τήν διαφοράν 
ότι είς τήν ποικιλίαν τών εικόνων Ανταπεκρίνετο ή ποι
κιλία τών παρουσιαζόντων αύτάς είς τό φιλοθέαμον κοι
νόν έκεΐνος τόν ένωματάρχην, δ άλλος τούς φυγοδίκους 
του, ό άλλος τά διαφορικά τέλη, ό άλλος τούς αναλυ
τικούς του πίνακας, καί οΰτω καθεξής" άλλά καί αί δύο 
συνεδριάσεις έφιλοτιμήθησαν νά μάς έπιδείξωσιν έν τέ- 
λει μίαν καί τήν αυτήν εικόνα ! τήν αύλήν ενός φρενο
κομείου" καί έδώ ανευρίσκω τήν αδελφοσύνην των" Αμ- 
φότεραι δ’ άπέληξαν—είς έκκενώσεις, μέ συμπάθειο,— 
ώς θά έλεγεν αγαθός έπαρχιώτης" ή πρώτη τών ύβριστι- 
κωτέσων λέξεων καί χειρονομιών, καί ή δευτέρα — τοΰ 
θεωρείου τών δημοσιογράφων. Άμφότεραι, πλήρεις έμ- 
ποηστικών ύλών, έσχον ώς συνέπειαν έκπυρσοκροτήσεις" 
άλλ’ ή μέν πρώτη, άν δέν έβαρύνθητε τάς παρομοιώσεις, 
έξερράγη αίφνηδίως, ώς βόμβζ μηδενιστών ή δ’ επο
μένη, ώς ροκέταις έν παραστάσει πυροτεχνική τών ό
ποιων τήν άνατίναξιν προκκλούσιν οί σπινθήρες του μα- 
νιωδώς άπό ώρας περιστρεφομένου άνεμοιιύΛον·

νά κατελθωσιν είς τό στάδιον διά τόν στέφανον τοϋ Ό- 
λυμπιονίκου" ό Καλλιγάς μένει καλιγωμένος έπί τού Βή
ματος, καί δ κ. Τρικούπης έν τή άγαλματώδει Απαθεία 
του ομοιάζει τόν Ανδριάντα τού Πομπηίου έν τή 'Ρω
μαϊκή συγκλήτφ. Δέν ενθυμούμαι ποία χειρ εύεργετική, 
ούχί όμως ή κουδουνίζουσα χειρ τού Προέδρου, έπέχυσε 
τό έλαιον τής γαλήνης" άλλά μετ’ ολίγον ό κ. Καλλι-
γάς έξηκολούθει τήν ομιλίαν του.

Ήρως δέ τής δευτέρας φρενίτιδας ύπήρξεν ό βουλευ
τής Εύρυτανίας κ. Ζηνόπουλος. Θεέ μου, τί συνεδρίασις 
έκείνη τής προχθεσινής Παρασκευής ! Τί έπερωτήσεις, 
καί τί έπερωτήσεων έπερωτήσεις, καί τί συζητήσεις, και 
τί ύποσυζητήσεις, καί τί άνθυπ.συζητήσεις, καί τί λε
πτομέρειας καί τί παρεκβάσεις, καί τί φιλοτιμίας καϊ 
τί πάταγος, όλ’αύτά έν έπεισοδίόις, τοϋ ενός χρεωστούν- 
τος τήν γένεσίν του είς τό προηγούμενον, καί μόνον τοΰ 
κυρίου θέματος τής ήμέρας μή έγγιχθέντος, άλλ’ άπαξ 
ή δις άπατηλώς μόνον άντικατοπτρισθέντος είς τάς προ
σδοκίας μας. Άπό τά συνήθη παράπονα τού υιού Κουμουν- 
δούρου διά τό στρατιωτικόν καθεστός έν τή ιδιαιτέρα

ζίνα περί έλαττώσεως τοϋ χρόνου τής συντάξεως τών δς- 
δασκαλισσών, τόν άκούομεν τονίζοντα συγκινητικά έλε- 
γεΐα διά τΑ άσάευη έκεΐνα .τ.Ιάσ^/ατα, καί μονονού, ψάλ- 
7οντα τό δημώδες ’Αθηναϊκόν τραγούδι «Κυρά δασκάλα 
μβυ,» καί τό Οαυμαστότερον, μετά δεκαεπταετίαν περί- 
«ου, έπαναλαμβάνοντα τόν άφορισμόν τής Παττίσσης 
Ιωάννας ύστερον άπό τάς γελοίας άποπείρας τής Συ 
νόδου, καί συστήνοντα νά έμποδισθή ή περαιτέρω δη- 
μοσίευσις αύτής έν τώ δηλονότι ή χιλιο-
β-ή άναδημοσίευσις αύτής μ.ετά τόσας εκδόσεις καί 
μεταφράσεις καί τόσον Αναγνωστικόν καταφάγωμα. Κα- 
λημέρχς «««ι Κύριε Δουζίνα ! πότε ξυπνήσατε ; είσθε 
καλά ; ·ή Αρχαία 'Ελλάς εϊ/ιε τήν θεογονίαν, καί ή νέα 
’Ελλάς τήν θεολογίαν (sic)" δύο είναι οί άληθεΐς χρι
στιανισμοί" ό ισπανικός χριστιανισμός, καί ό ελληνικός 
χριστιανισμός!» Άπό τοιαύτα άνθη ήτο κατεσπαρμένη ή 
άνωτέοω πρότασίς του, καί άπό τάς αίωνίας κοινοτοπίας 
περί έλληνισμοϋ καί ορθοδοξίας, γνώσεις αί όποϊαι εύθύς 
έν άρχή μεταδίδονται έπί τών βάθρων τών δημο
τικών σχολείων, ούχί δέ ποτέ έπί τών βουλευτικών εδω
λίων. ’Επιφυλασσόμενος εύθετώτεοον νά έπανέλθω είς 
τήν ούσίαν τής προτάσεώς του, στερούμαι ήδη τής τοι- 
«ύτης τρυφής, καί άποχαιρετώ τόν κ. Δουζΐναν : Καλή 
ίίέρα σας ! πότε ςυπνήσατε ;

Άλλ’ ήδη τόν Απολογητήν τής έκκλησίας διαδέχε
ται ό διώκτης τής φυγοδικίας κ. Ράλλης" ή Αντίθεσις 
βλέπετε, είναι Απότομος" παρουσιάζει μακρόν κομβολό- 
γιον έγκληματιών καί έγκλημάτων, καί έπί τινα λεπτά 
πλήττουσι τόν Αέρα παρατασσόμεναι ή μία μετά τήν 
άλλην, αί χκριτωμέναι λέξεις γόνος, ,όιασ,,ός. κΛοπη 
Ληστεία, καί καθεξής. Καί έντεύθεν ή συνεδρίασις άρ- 
χεται προσλαμβάνουσα τήν ίδιάζουσαν αύτής φυσιογνω
μίαν. Είδατε ποτέ είς εσπερίδας νά παίζουν τάς ττό 
Λεις ■ έκαστος προσλαμβάνει τά όνομα μιας πόλεως" γί
νεται π. χ. Μεσολόγγι, Αστακός, Χαλκίς, Άθήναι 
οί παίζοντες ύποχρεοϋνται νά κάθηνται" είδατε τί 
κακό, καί τί θόρυβος γίνεται, καί μετά πόσης γοργότη- 
τος ή μία πόλις εγείρεται νά καταλάβν) τήν θέσιν τής 
άλλης, ζαί ή άλλη τής άλλης, καί ποιος άγων τελεί 
ται καθημενοεγειρομένων ; κανέν κάθισμ.α δέν μένει κε
νόν, ζαί κανείς δέν κάθεται. Τοιαύτην άπόλαυσιν προ
χθές παρείχε καί ή Βουλή ρητόρων γοργώς άνερχομέ- 
νων καί κατερχομένων καί αύθις άναβκίνόντων, μέ τήν 
διαφοράν ότι μία ήτο ή πόλις, πρός ήν έσπευδον τό 
Βήμα, ή γή τής έπαγγελίας, ή κάλλιον τής ά.ταγγε- 
Αίας. 'Εγείρεται ή περί φυγοδίκων συζήτησις, οί βου
λευταί Μεσσηνίας άγωνιώσι νά περισώσωσι τά φιλήσυχα 
λείψανα τής μονονού φυγοδίκου κηρυχθείσης έπαρχίας 
+ων, όμιλεϊ έπ’ αύτοϋ δεκάς βουλευτών, τών πλείστων 
δις καί τρίς, έξ ών μνημονεύομεν τού κ. Στεφζνίδου, 
προτείναντος προς καταστολήν τής φυγοδικίας νά 
άποσταλώσιν ιεροκήρυκες, ίσως κκί έκ τής γειτνιάσεως 
τού Δουζίνα μεταδοθέντος αύτω τοϋ νοσήματος. Μετά 
ταϋτα δ ειδικός έπί τής έκφράσεως εύγνωμοσυνών βου
λευτής Καλαβρύτων κ. Φωτήλας άνυψοΐ άλλο, ούχί 
βλιγώτερον ειδεχθές παραπέτασμα: τό τής ζωοκλοπής. 
Μετά τούς ζωοκλέπτας, διαπραχθείσης έν τώ μεταξύ 
άποπείρας λόγου ύπό τού Μανδάλου, ό Σωτηρόπουλος 
«νοίγει τήν θύραν είς τόν νόμον τών διαφορικών τελών,

λαμβάνουσι τόν λόγον πολλοί, τό ζήτημα προσδέχεταε 
όλας τάς φάσεις τής σελήνης, λαμβάνουσι καιρόν άλλα 
ζητήματα καί χώνουσι τήν μύτην των κι' έκεΐνα" είς 
μάτην ό κ. Φιλάρετος προσπαθεί ν’ άνάψή τήν λυχνίαν 
τής ήμερησίας διατάξεως, καί δ Πρωθυπουργός έπιχέει 
έλαιον έπ’ αύτής" τό φάσμα τού προϋπολογισμού παρου
σιάζεται, καί τήν έκρανεϊσαν ραγδαίαν βροχήν έκ τών 
έπισωρευθέντων νεφών δέχεται κατακέφαλα δ κ. Ζη
νόπουλος.

•
Ό Ζηνόπουλος είναι δ σθεναρώτερος τών μαχητών τοΰ 

Κουμουνδουρισμού" ό,τι πρό πάντων τόν χαρακτηρίζει 
είναι ή όρμή" δρμή λόγων καί δρμ.ή κινήσεων. ’Εκτός 
τής Βουλής, βαδίζων ή συνδιαλεγόμενος, εινε δ ίδιος" 
δέν ήπόρησα όταν τόν ήκουσα πρώτον έπί τοϋ βήματος" 
τοιοΰτον τόν ήξευρα" νομίζετε ότι διατελεΐ ύπό ατμόν 
έκ τούτου καί οί λόγοι του εινε άτ/ιώ^εις Ι'/ίπζ. "Ηδη 
τετράκις έχει καβαλικεύσει τό βήμα" κατ’ άρχάς τά έ
βαλε μέ τόν Τρικούπην άλλ’ δ κ. Τρικούπης άντί πά
σης άπαντήσεως τόν παραπέμπει είς τήν παρελθοϋσαν 
Σύνοδον ... ώς άν τόν παρέπευ.πεν είς τήν Τήνον" ό 
Ζηνόπουλος δοιμύτερον έπκναλαμβάνει τήν έπίθεσιν, δ 
Τρικούπης τόν άποκρούει . . . διά τής σιωπής" δ βου
λευτής Εύρυτανίας Απελπίζεται, άλλ’ ελπίζει νά τά 
βγάλτ) πέραν έπί άλλσυ έδάφους. Ζητεί τήν έπίδοσιν καί 
διανομήν τοϋ προϋπολογισμού, καθ’ δ μέλος τής επιτρο
πής έπί τοϋ προϋπολογισμού. Νέα συγκροτείται Αψιμα
χία, Αλλ’ ένώ ένομίζετο έξαντληθέν τό θέμα ύπό τοϋ κ. 
Κοντογούρη, καί έκρούετο δ κώδων τής ημερήσιας δια- 
τάξεως, καί ήτοιμάζετο δ ρήτωρ τής ήμέρας κ. Χαντζό- 
πουλος, πέμπτον ήδη ορμή, έπί τό Βήμα δ κ. Ζηνό
πουλος. Άλλ’ έδώ εινε ή καταστροφή- Ή δεξιά έγερθεΐ- 
σα σύσσωμος άξιοι νά μή τώ έπιτρέψ·/) πλέον τόν λόγον, 
προβάλλουσα τόν κανονισμόν, καί καταπνίγουσα την 
ζωηράν πάλην τού Ζηνοπούλου ύπέρ τής ελευθερίας του 
λόγου του διά βροντωδών Κάτω ! Κάτω ! καί απειλητι
κής στάσεως. Διακρίνονται ώς μάλλον εζημενοι οί κκ. 
Βαλέττας καί Γρυπάρης. “ΙΙδη δ κ. Μάνδαλος έπαναλαμ- 
βάνει τήν άποτυχοϋσαν Απόπειραν μάλλον έπιτυχώς, 
όχι πλέον έπί, άλλά πρό τοϋ βήματος, κτύπων επ αυ
τού τήν παλάμην του, καί ετοιμαζόμενος νά συρη κάτω 
τόν έπιμένοντα άγορευτήν. Ό Ζηνόπουλος κατέρχεται 

ί άπειλητικός, καί κατευνάζεται ή θύελλα..

Άλλ’ ήδύνατο νά μέν/j άνευ έκδικήσεως ή Αριστερά ; 
ήλθεν ή σειρά της. Ό κ, Στεφανόπουλος, συμ.πολιτευό-

νόπουλος Αναγκάζεται νά καθήσγι, ότε . . . Ανοίγεται ή 
θύρα τοϋ δημοσιογραφικού θεωρείου, καί ή, ένοπλος δύ- 
ναμις μας άπαλάττει πάσης περαιτέρω ασχολίας, XS- 
[νούσα τό θεωρεϊόν μας.
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Ήκούσθησζν ποδοκροτήματα άπό του θεωρείου, χαί ό 
κ. Πρόεδρος τής Βουλής ήναγκάσθη νά προβή, είς τό μέ- 
τρον αυτό. Δέν εξετάζω άν τό μέτρον έπρεπε νά έπεκτα- 
θή έφ' όλων τών ευρισκομένων εντός αύτών, ή άν ήτο ευ
χερές νά εξακριβωθώ ό δράστης τοϋ άτακτήματος, ή, 
άν ήτον ευπρεπές, άφού άπαξ διέταξε τήν έκκένωσιν 
ό κ. Πρόεδρος, νά στραφώ προς τό θεωρεϊον, πανηγυ- 
ρικώς επίτιμων τούς έν αύτώ διότι, ώς έγένετο ή έ- 
πιτίμησις, άντενακλάτο έπί πάντων άδιχώτατα* λέγω 
μόνον οτι είναι Οχληρότατη διά τούς έκεϊ εργαζομέ
νους, καί κωμική διά πάντα, ή παρουσία τών· παρα- 
σάκτων έκείνων Κυρίων, ο'ίτινες, φιλοδοξοϋντες, τόσον 
άνυπομονοΰσι νά συμμετάσχωσι τών κοινοβουλευτικών 
συζητήσεων, πριν άκόμη είσέλθωσιν είς τόν περίβολον 
διά τής νομίμου όδοϋ. Καί άκούομεν πανηγυρισμούς,! 
επιφωνήματα θαυμασμού, κρίσεις, επικρίσεις, ύβρεις, 
ακριτομυθίας, καί όσα δύνασθε νά φαντασθήτε, εναλλάξ 
ύπέρ εύνοουμένων καί δυσμενών αύτοϊς. Πολιτική λύσ
σα, ή όποια δύναται νά διαχύνηται κάλλιστα είς τάς 
εφημερίδας, είς τά καφενεία, είς τάς ιδιαιτέρας καί 
δημοσίας συνδιαλέξεις, είς μονολόγους, είς ρεμβασμούς, 
είς όνειρα, οχι όμως καί έκεϊ, διότι οί άλλοι έργάζον- 
ται καί ό κ. Πρόεδρος δέν χωρατεύει.

Κουτρούλη:.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΠΟΔΩΝ.

Άγγλίς τις, άποβιώσασα έν τη κομητεία Χαμσάϊο 
τής ’Αγγλίας, έκληροόότησεν είς τήν έν Λονδίνω προ
στατευτικήν τών ζώων 'Εταιρείαν 150,000 φράγκα, έ- 
τερα δέ 50,000 πρός ίδρυσιν ποτιστηρίων διά τά ζώα, 
καί 25,000 είς τό άσυλον τών περιφερομένων κυνών.

Έν ’Αγγλία ύπάρχουσιν Έταιρείαι προστατευτικά! 
τών τετραπόδων, αίτινες ένάγουσιν είς τό δικαστήριον 
πάντα τόν τυραννούντα καί άσπλάχνως πρός αύτά φερό- 
μενον παρ’ ήμΐν, άρα γε, δέν ήξιζε τόν κόπον πρός τή 
ύφισταμένη πληθύι τών συλλόγων, ών οί πλεΐστοι δέν 
άνταποκρίνονται είς τόν σκοπόν αύτών, νά ίδρυθή καί 
Σύλλογος πρός προστασίαν τών δίποδων τής Ελλάδος ; 
*0 χωροφύλαζ ό καταπιέζων καί κακοποιών τον χωρι
κόν, ό αστυνομικός κλητήρ ό γρονθοκοπών έν μέση όδω 
τον πολίτην καί άπάγων είτα αύτόν, πολλάκις παοα- 
νόμως, εις τό κοατητήριον, ό αστυνόμος ό κατακρατών 
έπί πολλάς ήμέρας νήστεις είς τά δυσώδη υπόγεια τής 
αστυνομίας ύποπτους, άλλ’ ίσως άθώους πολίτας, καί 
συχνάκις κακοποιών αύτούς, τά μεταβατικά τά σφά- 
ζοντα τούς άμνούς τοϋ ποιμένος καί ψήνοντα τάς όρνι
θας τού χωρικού, τά όργανα τής εξουσίας τά καταπα- 
τοϋντα άσυστόλως τούς ιερούς θεσμούς τού Συντάγμα
τος, τής ατομικής ελευθερίας καί τοϋ άσύλου τής κατοι
κίας, καί έν γένει πάσα παρανομία καί αύθαιρεσία πρός 
βλάβην τοϋ πολίτου, δέν ήδύνατο, άρα γε, νά εύρη τόν 
εκδικητήν καί τιμωοόν έν τή ιδρύσει τοιούτου τίνος 
Συλλόγου ;

Κατά τό άρθρ. 19 τού Συντάγματος ούδεμία απαι
τείται προηγουμένως διοικητική άδεια προς καταδίωξιν 
τού παρανομούντος υπαλλήλου. Τήν τιμωρίαν αύτού δύ- 
ναται νά επιδίωξη πάς πολίτης, όταν ό νόμος έπιτοέπη

τούτο, έν έλλείψει τού παθόντος ή ζημιωθέντος, όστις* 
είτε έκ δειλίας είτε έκ μή συναισθήσεως τών δικαιωμά
των του, δέν προβαίνει είς τήν ιδίαν αύτού ύπεράσπισιν. 
Ό σύλλογος συγκείμενος έκ μελών άνεπιλήπτου διαγω
γής, μή οφειλετών τού δημοσίου, μή έχόντων είς τήν· 
ράχιν αύτών καταδικαστικάς ποινικά; αποφάσεις, μή 
βουλευτών ή ύπαλλήλων, πλήν τών δικαστικών, (καί 
τούτο 'ϊνα μή τό Σωματεϊον μετατραπή, εί; φατριαστι
κόν όργανον) θέλει φροντίζει περί τής συλλογής τών α
ποδείξεων τής ενοχής τού παρανομούντος ύπαλλήλου 
καί είτε διά τών παθόντων, είτε δι' ενός τών μελών 
του, θέλει επιδιώκει τήν τιμωρίαν τού ένοχου. Τοιου
τοτρόπως δέ ό μέν δειλός πολίτης θέλει εύρισκει πάν
τοτε πρόθυμον άρωγόν καί ύπερασπιστήν, οί δέ ύπάλ» 
ληλοι όσοι, άναλαμβάνοντες λειτουργίαν τινα, φαντά
ζονται τυχόν έν τώ έγωϊσμω τού αξιώματος των, ότι 
τοΐς επιτρέπονται τά πάντα, καί άποβαίνουσιν ελεεινοί 
τυραννίσκοι έν τω κύκλω τής δικαιοδοσίας των, ούτοι 
γινώσκοντες ότι πρός τή Κυβερνητική έποπτεί<ρ, έξ ής 
πολλάκις διαφεύγουσιν ένεκα τής ύπερασπίσεως τής 
φατρίας είς ήν άνήκουσιν, ύπάρχει καί ή έπαγνύπνησις 
Σωματείου σπουδαίου καί αξιοπρεπούς, θέλουσι περι- 
στείλει τήν τελείαν αύτών πρός τάς αυθαιρεσίας καί τήν 
παρανομίαν.

Τήν ιδέαν λοιπόν ταύτην τής ίδρύσεως Συλλόγου 
προστατευτικού τών δίποδων τής 'Ελλάδος καί λογικών 
βντων κατά τών καταπιέσεων καί τής αδικίας τών ορ
γάνων τής έξουσίας, ρίπτομεν είς τά κοινόν έπί τή έλ- 
πίδι ότι εύγενεϊς καί φιλοπάτριδες άνδρες θέλουσι προ
θύμως υιοθετήσει αύτήν καί ιδρύσει τόν τοιούτον Σύλλο
γον όστις εύσυνειδήτως διαχειριζόμενος δύναται νά έ- 
πενέγκη μεγίστην διόρθωσιν είς τήν ύπάρχουσαν κακο- 
διοίκησιν τού τόπου. «Ι»λό5.

ΠΡΩΤΟΙ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ.
ΤΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ-

Έν τέταρτον πρό τής έννάτης ώρας ή ανυπομονησία: 
τοϋ προσκεκλημένου πλήθους είς τόν ανακτορικόν χορόν 
έκοουφώθη. Όλαι αί κυρίαι εχουσι προσαρμόσει καί 
τήν τελευταίαν καρφίδα έπί τής έσθήτός των, καί όλοι 
οί κύριοι έκάπνισαν καί τά τελευταία τρίμματα τού 
καπνού των, άναμένοντες τό ώρολόγιον νά σημάνη τάς 
έννέα ώρας.

Ή κ. Λιζιέ πρό ημερών ήδη έργάζεται όπως καλύψη,' 
pardon, άποκαλύψη, τάς πλαστικωτέρας ώμοπλάτας καί 
τούς ώς έλεφαντόδοντας τορευτούς βραχίονας! Τό ύπ* 
αύτήν θήλυ προσωπικόν διπλασιάζεται όπως προφθάση 
τόσον χορευτικόν κόσμον ή δέ κ. διευθύντρια ώς ατμο
μηχανή δίδει τήν κίνησιν είς ολας τάς χεΐρας τών έρ- 
γατίδων της. Καί ίδέτε πλέον τήν κυανήν έκείνην έσθή- 
τα μέ τάς λεύκάς δαντέλας, καί τήν ροδόχρουν μέ τάς 
χρυσαλίδας, καί τήν ύπόλευκον μέ τάς άνθοδέσμας πέριξ. 
καί τόσας άλλας έλαφράς, βαρείας, ποικιλοχρόους, δια- 

ανεΐς, ιδιορρύθμους, αφελείς, προωρισμένας νά στρο- 
ιλισθώσι, νά ρυτιδωθώσι, νά πέσωσιν ίσως κατά γής, 

νά λησμονήσωσι τήν ούράν των είς κανέν Ιπποτικόν τα- 
κούνιον, νά ξεσχισθώσιν άκόμη, καί νά πάθωσι τά πάντ

δείνα έν μιά καί μόνη νυκτί, αί ατυχείς έσθήτες ! !
Είπομεν ότι πάντες οί κύριοι άναμένουσι καί αύτοί 

τήν έννάτην ώραν* άλλά βαρυνθέντες πλέον καδήμενοι,
•περιφέρονται έν τοΐς δωματίοις των με ταχέα καί ανοικτά 
βήματα, άτινα άφίνουσι τά δύω όπισθεν φύλλα τής βε 
λάδας των νά διαμαρτύρωνται, καί έν ταύτώ νά άερί- 

τό πυκνωθέν έκ τού καπνίσματος δωμάτιον. Πολ- 
λοί βγάζουν καί βάζουν εναλλάξ τά χειρόκτιά των, 
άλλοι λαμβάνουν ποικίλας στάσεις έμπροσθεν τού κα- 
θρέπτου των, τινές ύποκλίνουσι πρό τοϋ ινδάλματος των, 
ύπολαμβάνοντες δήθεν αύτό ώς κυρίαν, καί άλλοι μονο
λογούν φράσεις τινα; ασυνάρτητους, άς ενδεχόμενον νά 
μεταχειρισθώσι κατά τόν χορόν

ξίφη
Αί στολαι καί πάλιν πρόκειται νά διαλάμψωσι- τά σύρει πρός εαυτό τά βλέμματα όλων λαίμαργα,

είναι προωρισμένα νά διεκδικήσωσι τάς μεγαλει- ζ-κθώς λαγωός, εγκαταλείψας τήν κοίτην του, θηρευπ-
ά διεζαγχ-ίκ°ύς κύνας ! "Οντως είναι θεσπέσιον τό μικρόν έκεΐνο καί 
αξύ δέ τών καλλιτεχνικόν βάθοον τοϋ ζωντανού αγάλματος, καί 

παρασήμων θά διαγνωσθή καί ό νέος σταυρός τού . . . .λίαν ασθενής ή παρομοίωσις αύτού μ.ε πλακούντιον έξ 
Δεκάστρου. άφρογάλακτος άπεκδυόμενον πής tpty'ac του!

Μή λησμονήτε έν τούτοις ότι άκόμη δέν έσήμαναν αί θ βασιλεύς εισερχόμενος σοβαρώς το πρώτον καί βλέ- 
εννέα* άπόδειξις τούτου ό ισχνός έκείνος διπλωμάτης, ό- πων, ώς συνηθες, πρός τήν στέγην, ώσει ο χορός έδίδετο 
στις en frac ξυραφίζεται είς τό καφφενεΐον τοϋ Έθνογύ- εκΕ· υψηλά, έςοικειούται βαθμηδόν μέ τό πλήθος τών 
Λιζ«, έν ω άπό καιρού εί; καιρόν μορφάζει, διότι τά προσκεκλημένων καί τά βλέμματά του κατά μικρόν άπό

ϊ3ας προίκας· τά κράνη καί τά τρικαντά θά 
γωσι ζωηρόν άγώνα περί προτιμήσεως, μετ

καινουργή αύτού υποδήματα τόν στενεύουν, ό δέ ζάλος κατέρχονται (λέχρι τών υπηκόων του, ο’ίτι
αυτού, διόλου διπλωμάτης, σχεδόν κάμνει διαδήλωσιν έν εμφανίσει του παρατάσσονται όπως προσφέρ·
τώ στενώ κύκλω τής έλευθεοίας του κατά τής τυραννι- αυτΦ τά σέοη των.

κότητο; τών ύποδημάτων του. Ίδέτε άκόμη τόν δικά- Αλλ ιδού ότι σημαίνει η εννατη ωρα . το ανάκτορον

καί τοϋ τό παραδίδει .... άσιδέρωτον ! Πόσαι άο' έτέ- *δόν, τινές οπισθοδρομούσα!, άλλαι έκτροχιαζόμεναι, 
, . .χ ' . . r . . Γ ___ - _ »· ρ ρ > ’ si _

νών αυτή.
Ραμπαγάδες δέν θά λείψωσιν άπό τόν βασιλικόν χο

ρόν ό αϊώ,· αχς είναι πλήρης τοιούτων, ο’ίτινες δέν Οάι
λησμ 
ρός

— Παιντιά έγκώ άγκαπώ τήν . . . σκόνην κτλ. κτλ. 
Σιγή πλέον μυστηριώδης έπικρατεΐ, τήν όποιαν ή ώ-

εινε χορευτικωτάτη μετά τόσας έκαμ.εν ένί^ύερχονται από τοϋ βάθους τών ανακτόρων γλυκείς και

Μία υψηλή κυρία τήν οποίαν θά ονομάσουν βασίλισσαν 
“εϋ χορού θά πέση είς τό κοτιλιόν, ένεκα τής αδεξιότη- 
πος τού συγχορευτοϋ της άζιωματικού’ τούναντίον θά 
ί><απρέψη ή μικρόσωμος Ρ. καί ή εύλύγιστος Ψ.

Φαντάζομαι έκεϊ είς μίαν γωνίαν τής αιθούσης καί 
ν.ατ άντικρυ τών άναζτωρικών θεωρείων, ένα οουστανελ- 

ι Αοφόρον βουλευτήν τής συμπολιτεύσεων χορεύοντα ,τό.ΐ 
>·α /ιαζοΰρχα μέ πηδήματα τσά^ηχον^ έν ώ ή φου 
στανέλλα του άναπάλλουσα άγωνιωδώς μόλις κατορθοΐ 
■'’Χ καλύψη τό ήμισυ τών άγριων ποδών του. — Ή κυ- 
φια τού έν λόγω βουλευτού δέν χορεύει, διότι φέρει βαρύ 
■φορτιον έν έαυτ·η, απόγονον ίσως ένδοξον τού πατρός

του, όστις θά καταλάβη τήν βουλευτικήν έδραν ευθύς 
ώς ό πατήρ εύπατρίδης έγκαταλίπη αύτήν.

Άλλά πώς ευρίσκετε τά μαδημένα εκείνα πτερά άπό 
τό τρικαντόν αξιωματικού τίνος τού ελληνικού ναυτικού; 
δέν σάς φαίνονται ώς σπυά./α πρό τής κυλινδουμένης ε
κείνης βομβάρδας ήτις ζητεί ένα χορευτήν ; Καί τήν 
πτώσιν τής πλούσιας εκείνης χήρας πώς ευρίσκετε ; Ό. 
Σαίκσπηρ θά έλεγεν άπλούστατα—ή γυνή αύτή δέν πί
πτει τό πρώτον έδώ,—άλλ’ ό Έλλην αξιωματικός τού 
πυροβολικού θά τήν άνήγειρεν ώς ό διευθέτης τό πυροβό
λον, καί ώς ή προίξ αύτής ενδεχόμενον τόν γενναΐον 
αξιωματικόν. Ό μικρός όμως πούς τής δεκαεπταετούς 
εκείνης κόρης απολυτρωθείς τοϋ οχληρού άτλαζένίου πε-

τινες
ωσι

ρασμ.ένην φύσιν, μεταβάλλουσιν άφ’ ετέρου τήν αίθουσαν 
τών ανακτόρων είς εύρύτατον φρενοκομεϊον, έν τω οποίο 
άνά δύω τιελλοί στροβιλίζονται μανιωδώς έως ότου οί 
πόδες των παραλόσωσι, καί ή πνοή των άνθέξη [εέχρε 
τή; τελευταίας φςμώσεως τών πνευμόνων των.

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΟΡΟΝ.

Ό κ. Πρωθυπουργός έπέπρωτο καί έδώ νά πρωταγω- 
:τήση· μ.όλην τήν καταμαστίζουσαν αύτόν αϋπνίαν 

ασπλαγχνότερον καί τής πλειοψηφία; του, μόλην αύτού 
τήν άκατάπαυστον έργασίαν, ώςϊσιδηρούς πλέον ήμίονος, 
περί τά τρία αύτού υπουργεία.—ολίγον καί θά έλεγον

νισ
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είς όλα, έπέπρωτο νχ πρωταγωνιστήση καί είς τόν χορόν !
Καί τώρα έτοιμασθητε, κύριοι βουλευταί, νά ψηφίσητε 

χορευτικά νομοσχέδιο: καί χορευτικούς φόρους, τούς ο
ποίους δεινότατα καί πάλιν θϊ υποστήριξή ό Αίας πρω
θυπουργός διά τοϋ νόμου τής προσφοράς και τές ζη- 
τήσεως.

Ή έμφάνισις τών βασιλέων μας ύπηρξεν όντως με- 
γαλειοτάτη τη βοήθεια τές πριγκιπέσσης τοϋ Άνοβέ- 
ρου μετά τής όποιας μόλις καί μετά βίας ό κ. ΓΙαρα- 
σζευαίδης δύναται νά συνδιαλεχθέ, άναβαίνων εις μίαν 
καρέκλαν.

Ό κ. Πρωθυπουργός εΐχε τήν τιμήν νά άνοιξη τόν 
χορόν μετά τές βασιλίσσης, έν ω ό βασιλεύς, ώς ενθυ
μούνται οί άναγνώσται, δεν έλαβε τήν καλωσύνην νά ά
νοιξη τόν βουλευτικόν χορόν τές τελευταίας συνόδου. 
Είς τήν θέαν της χορευτικής άρκτου μετά τές ϋψηΛο' 
τάτης πριγκιπέσσης, οί προσκεκλημένοι έξεπλάγησαν, 
ολίγον δέ καί θά έχειροκρότουν, άλλ’ έπροτίμησαν ν’ ά- 
ναμιχθώσι καί αύτοί είς τόν χορόν.

Κυρίαι δέν ήσαν ανάλογοι πρός τό πλέθος τών άν
δρών, τούτου ένεκα έπεχύθη ευθύς έξ αρχές ολίγη ψυ- 
χρότης έν τέ( αιθούση, πολλοί δμως τών κυρίων συνέλα- 
βον την ιδέαν νά μεταβ?.ηθώσιν εις ττάμαΐ, περιζωνύον- 
τες τούς βραχίονας αύτών διά μανδυλίου πρός διάκρισίν 
των άπό τούς άνδρας' άλλ' ή ιδέα αύτη έπνιγη εντός 
τοϋ έγκεφάλου των, ώς τόσαι άλλαι γνησιαι έλληνικαί 
ίδέαι, έν αίς καί μερικαί εθνοσωτήριοι·

Ό χορός έν γένει δέν έπέτυχε έλλείψει τοϋ ώραίου 
φύλλου, ένω τό άσ/ημον φύλον ΰπερεπλεόνασε τη επι
δρομή μάλιστα τινών, άγνώστων μέχρι τοϋδε είς την 
ανθρωπολογίαν.

Το σοιττε λαμπρόν, τό χοτι.Ι.Ιιίν άνάλογον τοϋ σουπέ, 
καί ή άποχώρησις περί την χαραυγήν, ανάλογος πρός 
ολα.

Λόν Ι< ιαοώτ.

ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΙΣ.

ΙΙοία μπορεί νά’εϊναι ή σκιρτητικωτέρα χό.ίχα. τοϋ 
συρμού 8ta τούς χειμερινούς χορούς ;

— Η Πό.Ιχα—dvrajictM; !
Κύριε|Μηλιαρέση.| Μουσικέ της ’Αρχιτεκτονικές, είς. 

τό εργον !

Είς την Λέσχην τήν ’Αθηναϊκήν εισέρχεται ό Φ. μ* 
ένα κομμάτι μεταξωτόν έπί της παρειάς διά μίαν ξου- 
ραφιά ήν έλαβε πρωί πρωί έξ άπροσεξίας τοϋ κουρέως του.

Ό Ρ. όστις θέλει νά τόν πειράξη, λαμβάνων ΰφος έκ- 
πεπληγμένου:

— Μπά ! καί μέ ποιόνε έμονομάχησες ;
— Μ’ ενανε, τού άπαντα, όστις ίσχυρίζετο πώς είσαι 

βλάκας !

Εις συμπόσιον μεγάλου κόσμου, είς όστις κάμνει τόν 
κοσμοπολίτην :

— Κυρίαι, λέγει. Κύριοι, προπίνω ύπέρ τών δύο 'ημι
σφαιρίων.

ι Μια παχύμηρος κυρία είς την πρόποσιν αύτήν ψιθυρίζει ' 
είς τήν παρακηθημένην της : 

ι — ΓΙολύ εύγενής ό κύριος.

Ό κ. Ααμπύρης καί ό κ. Όρνστάϊν όμιλοϋσι περί ενός 
μαθητου, τόν όποιον εΐχε πρώτα ό ένας καί έχει τώρα ό 
άλλος.

— Καί πώς πάγει ό νέος μαθητής σου ;
— Ντέν νοιώσει κουκούτσι άπό μουσική' είναι σωστό- 

γκαϊντούρι.
— Γαϊδούρι, λέγι ό Ααμπύρης ; *Ε τότε θά έχη καλό 

αύτί . . .
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