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ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ
ΘΑ ΕΚΑΙΑΙΙΤΑΙ ΤΕΤΡΑΚΙΣ ΤΠΣ ΕΒΑΟΜΑΑ0Σ,

ΗΤΟΙ

Τ Ρ I Τ Π Ν, ΠΕΜΠΤΗΝ, ΣΑΒΒΑΤΟ Ν καί ΚΥΡΙΑΚΗΝ

Είς τούς έν ταΐς έπαρχίαες έπιστάτας μ,ας
γνωστοποιουμεν, οτι εις τά έμβάσματα. τά όποΐχ 
θά μάς κάμνουν άπό 1ης Νοεμβρίου τό τραπεζι
κόν πεντάδοαχμον θά τό λαμβάνωμεν πρός *»Ο 

δεζάλ επτά, και όχι ώς τό πριν πρός δδ,βΟ.

ΒΟΥΛΗ
Τί δυστύχημα ! ή πύλη τής ευτυχίας ή φέρουσα έν ά- 

νέσει πρός τόν παράδεισον τοΰ θεωρείου μας, τήν δποίαν έ
χομεν κοινήν μέ τά βουλευτικά Σεραφΐμ. καί Χερουβίμ, δέν 
Ανοίγεται πλέον δυστυχώς. Ό ιεχωβάς Πρόεδρος, διά νά 
Ίαταστώμεν άξιοι τού άπολεσΟέντος παραδείσου, μάς στέλ

νει νά χαθαρκτθ&μ.εν πρώτον, μεταξύ τοΰ άνυπομονοϋ,το; 
Πλήθους καί τής στιλβούσης λόγχης καί τής άγριας φυσιο

γνωμίας τών στρατιωτών, άναμένοντες ν’ άνοίςη, ή κοινή 
®όρα τών ακροατηρίων.
ί Είς Κύριος προχωρεί νά είσέλθν) διά τής μεγάλης Ούρα;· 
«κλητήρ τόν έμποδίζει.

*Ο Κ,ύρεος. Είμαι δημοσιογράφος.
‘Ο κλητήρ. ’Ίσα ίσα !
Με άλλου; λόγους ό ’Ιεχωβάς δέν θέλει πλέον νά εΐσερ- 

χώμεΟα άπο ’μπροστά, μάς θέλει άπό ’πίσω.

Και μολαταύτα δέν είναι μόνον τών Κυριών τό θεωρεϊον 
παραδίίσεοζ, τό όποιον δέχεται τόσους άπτέρυγας αγγέ
λους· καί τό ίδικόν μας, μέ δλους τού; έκτοζευθέντας προε
δρικού: κεραυνούς, ουράνιον μένει, άρκεΐ νά έχης αυτιά ν’ ά- 
κοΰς, μάτια νά βλέπγ,ς, καί ενίοτε χαρτί νά σημειώνης καί 
μέ νότας μουσικής, τά κελαδήματα τών άγγεΛιχ&ν ταγ
μάτων εκεί μέσα.

Άπόλαυσις:
Ό Θανάση; Πετμεζάς καί ό Στεφανίδης, ποταμοί ευγλωτ

τία:, άμφισβητούντες πρός άλλήλους τάς πηγάς των.

ΙΕτβφανίδης. Ήντλησεςαπό βρωμεράν πηγήν οσα λές. 
ϊίετεμ,εζας. Σύ κυλιέσαι αιωνίως ’ςτή βρώμα. 
ΖΕτεφανόδης. Βρωμιάρης είσαι σύ καί παλιάνθρωπος. 
Πετεμιεζας. Τοΰ δείχνει τή γροθιά του. 
ίΧτεφανέδης. Ετοιμάζεται κι’ έκεΐνο; νά τού δείξγ...

τόν Στεφανίδη του ....
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ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ 3
Απόλαυσες :
Ό ζουρνάς τοΰ Μίληση, διακόπτει τή φλογέρα τοΰ 

Καλλιγά, μέ τέτοια ξεφωνητά:
— Είσαι στρουθοκάμηλος !
Καί μετ’ ολίγον ό αυτός πρός τόν αυτόν :
Bis, κύριε Νικηφόρε, bis !

Άπόλαυσις :

Νά ακούετε τόν Γεωργιάδην τής Θεσσαλίας νά λέγη,, 
πανηγυρίζων τάν προϋπολογισμόν τή; Κυβερνήσεως :

— ’Εξαφανίζεται πρό τών οφθαλμών μας ή γή τής 
επαγγελίας, εις ήν δπόσχεται νά μάς εισαγάγη) ο ΛΙωΰ- 
σής Καλλιγάς !

Ώραία έμπνευσις διά τήν μολυβδίδα τοΰ Άσμοόαΐον.

Ό Μπουλελάς, διακόπτει τάν έπί τοΰ βήματος, διά νά 
φωνάξφ :

— Ή Κυβέρνησις έγ.Ιύτρωσε τό έθνος !

Καί άλλη:

Ό Βαλσαμάκης, άπ’ άρχής μέχρι τέλους τοΰ μακροΰ 
λόγου του, ξερό τρίβει τά χέρια μέ τό μανδύλι του, ίσως 
διά νά ήνε έτοιμος είς μομφήν τινα έκ τής δεξιά; νά 
άποδείξη καθαρής τιις χεϊριις τον.

Ό αυτός άναγινώσκει ιταλικήν τινα περικοπήν, καί 
ακούει τριγύρω του άπό πολλούς βουλευτής :

— Έμεΐς δέν ξέρουμε Λατινικά !

Καί άλλη :
Ή θέα τών δύο ’Οθωμανών αντιπροσώπων, σιγηλών 

καί απαθών είς τάς θέσεις των, ή οποία μέ βυθίζει εί; τούς 
ράθυμοτέρους ’Ανατολικού; ρεμβασμούς, καί βλέπω πρό 
έμοΰ προτασσόμενα τσιμπούκια καί καφέδες τή; Μέκκας 
καί ζάλφια χρυσοπάρυφα καί οΰρί καί πιλάφια, καί όλον 
τό αθάνατον Τουρκικόν χέ'ίφ.

Καί μία ουρανία εκπληξις !
Νά όμιλή ό κ. 'Ρηγόπουλος, νά περιμένη; αστέρας καί 

αστρονόμους, Ατλαντικού; καί πολύποδας, κόσμου; καί 
φιλοσοφίας, καί νά άκοΰσης άπλούστατα καί μόνον περί 
........... ένό; γηπέδου είς Πάτρας !

Καί τό μή περαιτέρω τή; άπολαύσεως.
Ό Τσιβανόπουλος τοΰ Χαβά έπί τοΰ Βήματος.
Φωνή καί ανάστημα έν άμίλλη, λιγυρότητος.
Κρατεί άνά χεϊρας μικρό χαρτάκι άπό τό όποιον άρυε- 

ται τά; σημειώσεις του, άπό τάς οποία; ώρνεται τά έπη του.
Προτίθεται νά συστήση τήν έλάττωσιν τών δαπανών, 

καί λέγει αυτολεξεί:
— Κύριε υπουργέ, νά φροντίσετε νά είσέλθητε εί; τήν 

όδόν τή; έλαττώσεως τών δαπανών !
Καθ’ 0 ιστορικός, εργάζεται διά τήν ιστορίαν θέλει νά 

ποικίλα, καί καταστήσνι ενδιαφέρουσας τά; σελίδας του· καί 
λέγει πρό; τούς υπουργούς :

— "Εχετε άνάγκην ειδικού δικαστηρίου '.
«Ο Γ*άλ/.ης κλινών είς τό ούς τοΰ Πρωθυπουργού, 

άλλα δυνατά, όσω ν’ άκουσθή άπό τάν άγορεύοντα :
— Είναι καιρό; νά φέρωμεν τό έγγραφον τοΰ είσαγγε- 

λέως. . . .

‘Ο Τσιβανόπουλος εκρήγνυται' βροντή τά λόγια του- ά- 
στραπή τό βλέμμα του· κεραυνό; τά χέρια του, τά όποια 
παταγωδεστατα κτυπά έπί τοΰ βήμ.ατος.

Πολλοί βουλευταί. ’Αγάλια μή σπάσν, τά σανίδια!
‘Ο Τσιβανόπουλος κτυπά πεσματωδέστερον, αναπηδά τό 

πλήρες ύδατος ποτήρι, καί χύνεται τό νερό.
Πουλευτχί έκ τ^ς δεζεχς. Καλήτερα νά χύνετο 

’ςτό κεφάλι σου!
Τσιδχνοϊϊουλος πρός τόν Ράλλην : Eioat συκοφάντης 

εσυ, ναι, συκοφάντης· δέν είσαι είς τό ύπουργεϊον σου, είσαι 
ενώπιον τοΰ έθνους !

Ρχλλης. Τολμάς νάομιλής, άνθρωπο; καταδιωκόμενος 
έπί κοινώ έγκλήματι;

Τσεδχνοπουλος. Μπάμ! μπουμ., μπάμ.! μ,πούμ!
*Οζουρνάς τοΰ IWItXvjovj- κύριε Πρόεδρε, προστα

τεύσατε τόν άγορεύοντα !
Τό στόμ,χ τοΰ κ. Προέδρου. Είνε κοινοβουλευ

τική συζήτησι; αυτή ;
Κουκοΰλεζας πρός τήν άριστεράν. Δέν καταδέχομαι 

νά ομιλώ πρός σάς!
Τσεδανόπουλος τό χαβίί τον. Μπάμ ! μπόύμ, μπράμ, 

συκοφάντα !

Καί τομή παραιτέρω τοΰ μή περαιτέρω τής άπολαύσεως !
Ό Ράλλης διαδεχόμενος είς τό Βήμα τόν Τσιβανόπου- 

λον διά νά άναγνώση έγγραφον πρός τήν Βουλήν τοΰ είσαγ- 
γελέω; τών Πλημμελειοοικών, ζητούντο; άδειαν νά κατα
διώξω, τόν άνωτέρω Κύριον έπ) απάτη.

Τρέτν}—16 Νοεμβρίου.

Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τόΰ σημερινού ταξιδειοΰ φυσάει 
άνεμος ενάντιος είς τά πανιά τής Κυβερνήσει·);.

Έν τούτοι; κανέν παρατράγωδο, καμμία σύγχυσις, καμ- 
μία δυνατή φουσκοθαλασιά, κανείς σκόπελος δέν διακόπτει 
τήν πορείαν τοΰ καραβιού.

Μόνον είς τήν αρχήν, όταν έπήρε τό τιμόνι ’ςτό χέρι ό 
κ. 'Ρηγόπουλος, έζαλίσθη καμμάτι ό υπουργός τών Ναυτι
κών ... τί νά κάμη,, δέν είναι μαθημένος άπό θάλασσα . .. 
άλλά συνήλθε γρήγορα.

Θάρρος, θάρρος ! μετά πολύωρον χειρισμόν τοΰ πηδαλίου 
—βήματος, ό Ζηνόπουλ.ος, άφοΰ πρώτον μάς άπεκοίμησεν 
άποσταμένους, είς μάτην προσπαθοΰντα; νά διακρίνωαεν έν 
τώ άτέρμονι πελάγει τοΰ λόγου του γραμμήν τινα παρήγο- 
οον προσεχούς τέλους, μάς έξυπνα περί τό λυκαυγές διά νά 
μάς δείέη μακράν τήν κυανήν άκτήν τής ψηφοφορίας.

Λύριον, αύριον θ’ άράξωμεν έκεΐ. Έλπίζομεν ότι δέν ύφι- 
στάμεθα τήν επήρειαν άντικατοπτρισμ.οΰ τίνος ώς πρό τών 
οικονομικών επαγγελιών τοΰ Καλλιγά, κατά τόν'Ρηγόπουλον.

Δύο υψηλά μαύρα επανωφόρια ,’τό έν άπό τήν Λιγιάλειαν, 
τό άλλο άπό τάς Πάτρας, θερμαίνουσι τό βήμα.

Άλ.λ’ ό μέν 'Ρηγόπουλος τά τρίτον ήδη άγγεΛοκρούζε- 
ταΐ' οτίλ. τρίτην φοράν έν τή παρούση Συνόδω έπί τό βή
μα φέρεται, χωρίς διά τούτο νά ύποφέρεται άπό τόν Στέ
φανόν,, οστις συνειθίζει στερεοτύπως, μόλις κατερχόμενον, 
νά τόν χαιρετίζη όι’ αρχαίων γνωμικών παρά πολύ όμηρικών 
διά τήν τραχείαν ειλικρίνειαν.

'Ο δέ κ. Μεσσηνέζης πρώτην φοράν άκούεται άπό τής 
ένάρξεως τής Βουλής.

Άαφότεροι δίδουσι χροιάν τινα πομπής είς τούς λ.όγους 
των άλλ’ άν ό πρώτος άγαπα νά άτενίζη, υψηλά πρό; τούς 
ουρανούς, ό δεύτερος άγαπα νά στρεφη πρός τάς βαθείας 
χώρα; τοΰ χθες.

Ώστε άν ό κ Μεσσηνέζης είναι ό ρήτωρ τοΰ παρελθόν
τος, ό 'Ρηγόπουλος ήνε ό ρήτωρ τοΰ μέλλοντος.

'Ο βουλευτής Αιγιαλ.εία; άντεπεξήλθε κατά τών οικονο
μικών μέτρων τοΰ υπουργείου, διότι, λέγει, «ό Τρικούπης 
πιστεύει είς τό έγώ, οΰχί είς τήν ιδέαν· πιστεύει είς τόν 
συναιτερισμάν, όπωςδήποτε καί άν γίνεται- καί είχε ώς σύν
θημα ό σκοπός ιϊγιάζει τιι μέσα.

Κηρύσσει δέ καί ούτος τήν φορολογίαν τοΰ κεφαλαίου, είς 
8 καταλήγουσιν πάντες οί άγορηταί τής άντιπολιτεύσεως.

'Η φορολογία τοΰ κεφαλαίου είνε ή σημαία των.
Μέ τό κεφάλαιον κτυπώσι κατακέφαλα τήν Κυβέρνησιν 

μέ τό κεφάλαιον έλπίζουν νά τής κόψουν τό κεφάλι.
"Αν ήνε 'Ηρακλεΐς. .. 'Ο λ.όγος τοΰ κ. Μεσσηνέζη έχει 

πολύν λυρισμόν, έχει πολ.ύ εγώ· δέν στερείται σθένους, όταν 
μάλιστα οί λόγοι του, όπως εξέρχονται, πνευστιώντες, σάς 
κάμνουν νά νομίζητε ότι έχει σθένος· καί πάλιν μέ τήν πνευ- 
στιώσαν άπαγγελίαν του νομίζετε ότι όσα λέγει εξέρχονται, 
οΰχί έκ τής κεφαλής του, άλλ’ ευθύς έκ τής καρδίας. Καί 
τό παράστημά του έπί τοΰ βήματος, άγαλματώδε; καί ευ
θυτενές, είνε τό ρητορικώτερον πάντων.

Έκ τών τάξεων τής δεξιάς μόνον μία φωνή, ή τοΰ κ. 
Φωτήλα, έγείρεται καί αυτή διά νά εϊπνι τό έξης, ίστορικώ 
τατον, καθ’ ήν στιγμήν έθορύβουν έντός ένός θεωρείου:

— Κύριε Πρόεδρε, αίχώσαεί τούς θορυβοΰντας !

ΕΠΙΦΪΑΑΙΣ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΜΓΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνέχεια ίίε άριβ. 373)

— Ευγνωμονώ, μήτέρ μου. Θά φυλαχθώ μέ δλας τάς δυ 
ναμεις μ,ου κατά τοΰ πειρασμού.

— Ναι, καλ.ώς θά πράξη,;.
Έν τούτοι; ή Σεντίνα, άφοΰ έτεινε τό ούς έπί μακρόν χρό

νον καί οΰδεν κατώρθου ν’ άκούση, ώργίσθη, καί έν έλλείψει 
Ε άληθοΰ; ιστορίας έπλασεν άφ’ έαυτή; τοιαύτην τινά, δλως α

νόητου, ήν καί έσπευσε νά διηγηθή πρός τήν μάγειρον.
— Είξεύρεις τίποτε, θεία 'Ραλοΰ ; τή, είπε.
— Τί νά ειξεύρω ;
— 'Η κυρία έχει κάτι, δέν είναι καλά.
— Τι εχει;
— Αυτό τό είξεύρει ή 'Ηγούμενη,, πρός τήν όποιαν έςομο- 

Ηγείται αυτήν τήν στιγμήν.
•— Τότε τί μοί τό λέγεις ;

Καραμέλαις άπό τό χαλβατζίδικον τοΰ 'Ρηγοπούλου :
— 'Ο προϋπολογισμός είνε τό κάτοπτρου τής πολιτικής 

πάσης Κυβερνήσεως· ό παρών προϋπολογισμός παριστά εν
τός μίαν Έριντνν πρέπει νά στηλιτευθή !

— Τό ύπουργεϊον κατήρτισε λεγεώνας υπαλλήλων καί 
όταν άναφέρω Λεγεώνας, έρχονται είς τήν μνήμην μου οί λε
γεώνες τών δαιμόνων τοΰ Ευαγγελίου.

— 'Ο διορισμός του πρεσβευτοΰ τής 'Ισπανίας ητό εςοι- 
κονόμ.ησις θέσεως· Διατί διωρίσθη : Βεβαίως διά νά λαβή 
πληροφορίας περί τών ώραίων γυνα κών τής ’Ανδαλουσίας !

— 'Π ομιλία τοΰ κ. Πρωθυπουργού μοί υπενθύμισε τήν 
κωμωδίαν τοΰ Μολιέρου, ένθα οί ιατροί συσκέπτονται περί 
τοΰ ασθενούς διά νά άποθάνη, κατά τους κανόνας τή; επι
στήμης των.

— Τά οικονομικά νομοσχέδια τοΰ κ. Καλλιγά μοι ύπε- 
ανησαν σελίδα τινά τοΰ Δόν Κισσώτ.

Άλλά κι’ έγώ δέν ήξεύρω διατί ή ισχνή καί ή κωμικο
τραγική φυσιογνωμία τοΰ κ. Ρηγοπούλου μοΰ ενθυμίζει τόν 
Ροσσενάντε, τό περίφημο άλογο τοΰ ανωτέρω ήρωος τοΰ Κερ-ρω ήρωος του Κερ-

Κουτρούλης.
βάντε.

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ
Ό κ. Ράλλης φαίνεται άξιών οτι οί φεύγοντε; άπό τοΰ 

κόμματός του βουλευταί είναι κατάχρεοι πρό; τό ανέκδο
τον ύπουργεϊον Τρικούπη καί τούς καταδιώκει μέ σημειώ
σεις καί έπικαλεΐται φαίνεται ΐνα καί διά προσωπικής κρα- 
τήοεως τού; διατηρήσιρ παρά τή Κυβερνήσει, αλλά προσω-

— "Αν σοί εΐπω τίποτε, δέν θά μέ προδώση,ς;
— *Οχμ. Τί μέ μέλει έμέ !
— "Ακούσε λοιπόν. 'Π κυρία άπηλπίσθη και δέν έλπίζει 

πλέον νά τεκνοποιήσν:.
— Λοιπόν ;
— Μέ τόν άνδρα της δηλαδή.
— "Επειτα;
— "Επειτα αυτό τής κοστίζει.
— Λοιπόν ;
— Λοιπόν φροντίζει νά εύρη, τρόπον νά φωτισθή.
•— Νά φωτισθή τί;
— Νά φωτισθή πώς είναι δυνατόν νά απόκτηση, τέκνα; 
— Με φάρμακα δηλαδή ;
— Μέ φάρμακα όχι. "Οσα ύπήρχον εις τόν κόσμον ή κυ

ρία τά έξήντλησε.
— Τότε, πώς θά άποκτήστρ τέκνα ;

— ’Αθώα, όπως είσαι σύ, ‘Ραλοΰ !
— Τί μέ λέγεις; δέν έννοώ.
— Βέβαια δέν έννοείς.
— Πώς λοιπόν;
— Χωρίς φάρμακα.
— Πώς γίνεται ;
— Καθώς δλαι αί γυναίκες.
— Άλλά μ’ έζάλισες. Δέν έννοώ τίποτε.
— Στάσου. "Λς φέρωμεν έν παράδειγμα.
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πική κράτησις έπιτρεπομένη επί έμ.πορικών (/.όνον χρεών έπι 
τρέπεται άρα γε καί έπί πολιτικών ; Καί είναι τόσον σκλη
ρός ό κ. Ράλλης ώστε <5εν επιτρέπει καί τήν μεταμέλειαν 
άλλά τί νά συμβαίνγ άρα γε μέ τόν κ. Χατσόπουλον καί έ- 
δείχθη ούτος τόσον προκλητικός εναντίον δανειστοΰ έπικα- 
λουμένου έγγραφα ; Ό κ. Χατσόπουλος έπέμβινε νά τοΰ 
παρουσιασΟώσιν αί έπιστολαί του. Έδώ πλέον ερεθίζεται καί 

ή ίδική μας περιέργεια καί απαιτούμε·/ νά φέργ, ό κ. Ράλλης 
τάς επιστολές τοΰ κ. Χατσοπούλου διάνα ίδωμεν τί τρέχει. 

Καί άν δά έπιστολαί Βουλευτοΰ υπουργικού πρός υπουρ
γόν είναι κατά τών ροσφετίων, τότε Οά είπωμεν πρός τόν κ. 
Ράλλην νά προσέχγι νά μή βάζγι εις τό κόμμα του τέτοιους 

διαβόλους οϊτινες μόνον εις τά Μή Χάνεσαι ανήκουν.

Καί επειδή, μετά τάς αποκαλύψεις τοΰ κ. ‘Ράλλη, άπε- 
δείχθη οτι ό'λ.οι οί βουλευταί τής συμπολιτεύσεως έχουν 
δώσει τάς σΐιμειώσεις ρουσφετίων εις τήν Κυβε'ρνησιν, ήτις 
κατά τό λέγειν τοΰ κ. υπουργού τής Διναιοσύνης, τούς έχει 
πιασμένους, άναγορεύοεται οί κυβερνητικοί κόμμα, τών ση
μειωμένων.

Αί περιγράφει τών χορών κατήντησαν τό άνοστότερον 
τών αναγνωσμάτων. Διότι κάθε χρόνο είναι τά ίδια καί τά 
ίδια. Ανέκδοτα όμως χορικών παρασκηνίων είναι πολυτι
μότερα άπ’ έκείνας αί όποϊαι τά κάμνουν.

Δύο τοιαΰτα μάς παραδίδει εις φιλαλήθης συνδρομητής 
μας, τά όποια παραδίδομεν καί ημείς χωρίς έγγύησιν.

Γνωρίζετε τήν γενομένην έν Γερμανία γυναικεία·/ κίνησιν 
όπως αλλάξουν αί γυναίκες ένδυμα καί γίνουν άνδρες 

τήν αναβολήν.
Όλίγας ημέρας πρό τοΰ πρώτου ανακτορικού χορού, σύ

ζυγός τις δημοσίου λειτουργού, πολλήν προσκομίσασα προίκα

τφ άναφαλαντία συζύγω της, άπήτησεν έπιμόνως παρ’ αυ
τού νά τή παραγγείλη εις τού Λαμπίκη φράκον καί παν
ταλόνι, διότι έπεΟύμει νά παρουσιασθή εις τόν άνακτορικόν 
χορόν μέ ανδρικόν ένδυμα.

Ό σύζυγος έννοεΐται άνεπήδησε καί πέραν τής στέγη; 
τού δωματίου του, φοβηθείς μήπως ή γυναίκα του τά έ/ασεν.

Άλλά τό πλούσιον ημισύ του έπέμεινε λέγον ό’τι έχει 
σύντροφον καί έτέραν φίλην της προσκεκλημένην, ήτις Οά 
τήν μιμηθή καί Οά δημιουργήσουν τόν πρό πολλού αναμε
νόμενον συρμόν τόν μεταμορφούντα εις άνδρας καλλιπύγους 
τάς γυναίκας.

Ό σύζυγος αμετάπειστος.
Ή σύζυγος έπίσης.
’Εντεύθεν ύβρεις, πιασίματα, καί αποστολή αίτήσεως 

περί διαζυγίου εις τό Δικαστήριον.

Άλλο.
'Ετέοα Κυρία έκλεισε τήν Ούραν τού οίκου εις τόν σύζυ

γόν της καί τόν άφήκεν έπί ώρας εις τόν όδόν, διότι ούτος, 
μή ών χρυσοκάνΟαρος. δέν ήδύνατο νά πλήρωσή εις τήν κυ
ρίαν ’ίλβραί ενδυμασίαν στοιχίσασαν δισχίλια φράγκα.

ΧΡΟΝΙΚΑ
Εις τό πολυδαίδαλον Τελωνείον Πειραιώς είσήχΟησαν 

μεταρρυθμίσεις πολύ καλαί. ΈδιπλασιάσΟη ό χώρος τού 
’Ελεγκτηρίου, όπου άλλοτε ήτο αληθής "Αδης λακερδών 
καί βελούδων, παστών καί μεταξωτών προσετέθη καί τρίτη 
πλάστιγξ· διωρίσθη καί εις υπελεγκτής, υπό τόν δραστή- 
ριον καί ζωηρόν έλεγκτήν κ. Ρεδιάδην. Άνηγέρθησαν δύο

παράλληλοι άποθήκαι Μετακομίσεως καί μία αποθήκη τού 
Αυστριακού. Ό μεταξύ τής εισόδου καί τού ελεγκτηρίου 
χώρος θά γίνγι ύελοσκέπαστος. Θά στρωθή δέ τό έδαφος 
έκ σιδηρών ράβδων ή μάλλον σιδηροδρόμου διά νά κυλίων- 
ται ευκόλως έπ’ αυτού τά κάρρα. Είσήχθη καί ό νεωτερι
σμός τού χωρισμού τού τελωνειακού έλέγχου τών απο
σκευών τών επιβατών όλα θά γίνωνται εις τά έξης παρά 
τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν, όπου Οά έδρεύη καί ό δημοτι
κός φόρος εις έπί τούτω κατάστημα διηρημένον εις αίθουσαν 
διαμονής καί αίθουσαν έλέγχου. Ο νεωτερισμός αυτός εξα

λείφει μίαν ασχήμιαν ήτις πρό τών όμμάτων τών ξένων 
μας παρουσίαζεν αυτόχρημα αγρίους. Συγχαίρομεν διά τά 
μικρά αυτά τόν μικρόν μας φίλον κ. Καλλιγάν.

Δέν άρκεΐ ότι οί κλητήρες μισθοδοτούνται ή διά νάλιμο- 
κτονώσιν ή διά νά κλέπτωσιν άλλά καί αυτόν τόν έλεει- 
νόν μισθόν των δέν πληοόνονται τακτικά. Ούτω δέν θά 
μάς πιστεύσητε, έάν σάς είπωμεν ότι δέν έπληρώθησαν 
άκόμη τόν μισθόν ’Οκτωβρίου. Υπάρχει λοιπόν συστηματι

κή ένέργεια τής Κυβερνήσεως πρός έξαχρείωσιν τών αστυ
νομικών κλητήρων.

Ό φίλος νέος κ. ’Ιωάννης Πολέμης, τού οποίου ποιητι
κά! τινες άπόπειραι έκρίθησαν εύμενώς, αναγγέλλει τήν έκ- 
δοσιν Ποιι'ισεών τον, πιστεύομεν δέ ότι θέλουσι τήν ενθαρ
ρύνει οί φίλοι τών πτήσεων έν ατμόσφαιρα αισθημάτων 
καί άβοών έντυπώσεων.

----------------------——j- -------------------------------

Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΠΝΩΝ ΦΟΡΟΣ
(ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ)

ΜΕΣΟΛΟΓΓΪΟΝ, 15 Νοιμορίου.

ΛιεύΟυνσευ έφημιερίδος «Mil XAWESAIj.
Αθήνας

Καταχωρίσατε παρακαλούμεν εις πρώτον έκδοθησόμενον 
φύλλο·/ εφεξής τηλεγραφήματα άτινα άπεσιείλαμεν

Κύριον Αεωνίόαν Αε.Ιηγεώργην
Βουλευτήν Μεσολογγίου.

Προτάξατε στήθος κατά άδικου φορολογίας καπνού. 
Πατρίς ευλογεί όνομά Σας.

(Έπονται πεντήκοντα υπόγραφα!)

Απάντησες Λ,εωνεδα Αεληγεώργη
’Αναστάσιον Βενέτην

ΜεσοΜγγιον

Τηλεγράφημα έλαβον. Βεβαιώσατε καί άλλους ότι θέλω 
πράξει ό,τι δύναμαι υπέρ δικαίων ίιμ.ών.

ΔΕΑΙ1ΓΕΩΡΙΤ1Σ.

Λεωνίδαν Αε.Ιηγεώργην
Βουλευτήν Μεσολογγίου

’Αθήνας.
"Ελαβον τηλεγραφικήν απάντησή, Σας καί ευγνωμονού

με·/ διά προθυμίαν ήν έπεδείξασθε ποός ΰπεράσπισιν δι-

— ’Άς φέρωμεν.
— 'Όταν έζη ό θείος 'Ράλιος. ό Θεός συγχωρέσγ, τον, 

είπεν ή Σεντίνα, άν δέν έκαμνες τέκνα, Οειά 'Ραλοΰ, καί ή- 
ξευρες ότι σύ δέν έπταιες, άλλά τό πταίσμα ήτον ϊδικόν 

του, τί ήθελες κάμει;
— Τί ήθελον κάμ.ει;
— Άν έπεθύμεις νά παιδοποιήσγ,ς.

— Τίποτε.

ή

— Πώς τίποτε;
— Τίποτε, σέ λέγω.
— Καί μάλιστα άν είχες καί μεγάλην 
κυρία.
— Τίποτε.

περιουσίαν, καθώς

— Τουναντίον· ήθελες προσκαλέσει τήν ΊΙγουμένην, εις 
τήν όποιαν ήθελες έξομολογείσθαι, διά νά τής εϊπγ,ς τόν 

λογισμόν σου.
— ΙΙοϊον λογισμόν μου :
— Τήν επιθυμίαν σου ν' άποκτήσγ,ς κληρονόμους.

— Λι, καί ύστερα ;
— ’Ήθελες τήν έρωτήσει, άν ήναι αμάρτημα ...
— Ποιον νά ήναι αμάρτημα 1

— Τό νά γέννηση τις τέκνα ...
— Τέκνα ;

— Καί, τέκνα.
— Άλλά δέν είναι αμάρτημα.

— Μέ άνδρα άλλον άπό τόν έδικόν σου !
— .Μέ άλλον άνδρα ! έκραξεν ή 'Ραλοΰ" πώ πώ πώ ! Τί 

λέγεις, Σεντίνα !
Ή Σεντίνα έκάγχασε,καί έξήλθε καταλιπούσα έκπληκτον 

τήν πτωχήν γυναίκα.
"Οτε έπανήλθε πρός τούς θαλάμους τής δεσποίνης της, 

ή Φηλικίτη έξήρχετο. "Εφερε δέ έπί τής σοβαοάς αυτής 
μορφής προσωπείον έκ πάγου, καί έκ τής ψυχρότητος ήτις 
διέπνεεν έξ όλου τού ατόμου της οΰδείς ήδύνατο νά υπο- 
πτεύσγι τί έλέχθη πρό τινων στιγμών όπισθεν έζείνη; τής 
θύρας.

*11 μήτηρ Φηλικίτη ήτο πεντήκοντα καί τεσσάρων έ- 
τών, άλ.λ’ έφαίνετο είσέτι ακμαία. "Ότε ήτο νέα είχε 
μνηστευθή ώραϊόν τινα Βενετόν, δν ήγάπα. Ούτος έφονεύθη 
κατά τινα πρός τούς Φράγκους συμπλοκήν παρά τήν Μο- 
νέμβασίαν, καί ή Φηλικίτη ένυμφεύθη τότε σωφρόνως πρός 
παραμυθίαν τής σαρκός μεσήλικά τινα ιδιοκτήτην, μεθ’οΰ 
έζησεν έν ειρήνη έπί τινας μήνας. Άλλ’ ούτος τήν διεζεύ- 
χθη προφασιζόμενος ότι ήτο ύπερμέτρως ευλαβής καί διήρ
χετο ώρας ολοκλήρους καθ’έκάστην έν τοϊς ναοϊς ολιγω
ρούσα τών τού οίκου. Τότε ήναγκάσθη νά μετέλθγι έπι 
τινα χρόνον τό έπάγγελμα τής μαίας· άλλ’έπειδή έπε- 
τύγχανε μόνον εις τάς εκτρώσεις καί έμβρυοκτονίας, ένομί* 
σθη αδόκιμος εις τό νά παραστατή εις ωρίμους τοκετούς· 
"Οθεν ήλλαξε τέχνην καί κατέστη προξενήτρια γάμων καί

σαβανώτρια νεκρών. Άλλ’ έπειδή τά δύο ταΰτα επαγγέλ
ματα άντέφασκον πρός άλληλα, έχασε μετ’όλίγον τήν πε
λατείαν της καί κατέφυγεν εις τήν εγγύς τού χωρίου της 
γυναικεία·/ Μονήν. Κατόρθωσα>α δέ νά άπολαύση, τής 
εΰνοίας τών παροδικών δεσποτών τής νήσου, ένεκα τών 
έκδουλεύσεων άς ύπέσχετο ότι έμελλε νά προσφέρη, προή- 

χθη εις Ήγουμένην. Καί ήτο μέν ενάρετος μοναχή, ώς ή 
φήμη έλεγεν, άλλ’ήνάγκαζε τόν έν τή Μονή εφημέριον νά 
μνημονεύη, έν ταίς τελεταΐς ότέ μ.έν τόν Πατριάρχην τής 
Κωνσταντινουπόλεως, ότέ δέ τόν Πάπαν τής 'Ρώμης. Τού
το ένόμιζεν έργον έντεχνου πολιτικής.

"Οτε άπήλθεν έκ τής έπαύλεως ή μήτηρ Φηλικίτη, ή 
Αυγούστα έκλείσθη εις τόν θάλαμόν της καί έκλαυσεν ϊνα 
άνακουφισθή. "Υστερον, ώς νά τή έπίλθεν ιδέα τις, ήγερθη 
καί έζήλθεν. "Ελαβε τήν αυτήν όδόν, ήν είχε βαδίσει κατά 
τήν παρελθούσαν νύκτα, καί άνέβη εις τήν αυτήν έπαλξιν 
τού κόμητος Πραγότση. "Εμεινεν ένταύθα παρατηρούσα τό 
έδαφος τού ανδήρου, ώ; νά άπήτει έξήγησίν τινα παρά τών 
ψυχρών λίθων, έπειτα έκυψε·/ έπί τού θριγκού καί έβύθισε 
τό βλέμμα εις τό κατωφερές τού κρημνού. Τί έσκέπτετο ; 
"'· εμελέτα ; Περιεπάτησεν έπί μακράν έπί τού δώματος. 
Είχε τάς χεΐρας εσταυρωμένα; έπί τού στήθους καί τό 
βλέμμα τεταπεινωμένον πρός τό έδαφος. Ουδ’ΰψωσεν έπί 

οτιγμήν τά ομματα όπως θεώρηση τό πέλαγος ή τόν ουρανόν. 

Μεγαλοπρεπής ήτο ή θέα άπό τού ύψους τούτου. Τ

ΰψος τοΰ ζατηοεφούς κρημνού, ή κυανή θάλασσα μειδιώσα 
καί παίζουσα ένίοτε έπί τών βράχων παρά τόν αιγιαλόν, 
μυστηριώδης, βαθΐία καί άκαταμέτρητος έν τώ πελάγει. Ή 
άπορρώξ καί τραχεία ακτή έζαπλουμένη παρά τήν βάσιν 
τού πύργου, κατάφυτοι καί χλοάζοντες λόφοι πέριξ καί 
άντικρύ. Εντεύθεν τό δάσος, έκεϊθεν τά όρη, έκατέρωθεν 
ή θάλασσα, άνωθεν ό ουρανός, πανταχόθεν τό άπειρον! 
Ίίτο τό υψηλόν μεμιγμένον έν συμπλέγματι μετά τούχα- 
ρίεντος καί τού αγρίου.

Καί όμως ή Αυγούστα δέυ είχε πλέον βλέμματα ϊνα ίδνι 

ταύτα.
Ήτο προφανές ότι δέν ήδύνατο νά έξαλειφθή άπό τού 

πνεύματός τη; ή έντύπωσις τή; προλαβούσης νυκτός.
Κατέβη βραδέως τήν κλίμακα καί έπανήλθεν εις τόν θά

λαμόν της.
Προσεκάλεσε τήν Σεντίναν καί τήν έπεμψε νά καλέσνι 

τήν θυρωρόν παρ’ αυτή.
Ή γραία Μάνου ήλθε χουλαίνουσα καί γογγύζουσα. "Ελα

βε δέ πρώτη τόν λόγον καί είπε πρός τήν Αυγούσταν.

— Τί μέ θέλει ή κυρία μου; Είμπορώ έγώ γργά γυναί
κα νά άναβαίνω τήν σκάλαν τής κυρίας της ;

— Γραία Μανώ, τή είπεν ή Αυγούστα λίαν προσηνώς, 
χθέ; τήν εσπέραν δέν σοί είπα, νομίζω, ότι έπεθύμουν νά 

μοί άναγγείλνι; τήν έπάνοδον τού κυρίου σου, εις όποιαν- 
δήποτε ώραν καί άν ήθελε φθάσει;
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καιων μας. Έπαναλαμβάνοντε; θερμά; παρακλήσεις ύμών 
έπιζαλούμεθα την εύφυά καί νομικήν προστασίαν σας υπέρ 
δικαίων μα; έν τε τώ Τμήματι καί έν τή Βουλή.

Πεποιθότε; οτι ή επαναληπτική αύτη αϊτησί; μα; Οά 
έχρ αίσιώτατον πέρα;, ύποσημειοΰμεθα εύσεβάστως.

(Έποντχι αΐ ά·.ω υπόγραφα!.)

Οί φίλοι σας
Αναστάσιος Βενέτης, κλπ.

0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ
είδε καθ’ οδόν στρατιώτην φέροντα άνά χεΐρα; βαρεΐαν 
κάλαθον πλήρη όψωνίων. Τόν προσεζάλεσε και έσημείωσε 
τό όνομα τού αξιωματικού ού υπηρεσίαν έξετέλει ό ταλαί
πωρο; στρατιώτης.

Ό βασιλεύ; φαίνεται ότιελαβεν ύπ’ όψιν τά έν·τώ Μή 
Χάνεσαι δημοσιευθέντα πολυθρύλητα άρθρα : "Αν ήριην 
Βασιλεύς, τά όποια καί σπουδαίω; καί αστείοι; τοΰ έλεγαν 
ότι ώφειλε νά άναλάβη, τά; ηνία; τού ταλαίπωρου αυτού 
κράτους, τά; οποία; ουδέποτε έλαβε μετά σπουδαιότητο;.

'Η πράξι; αύτη τού Βασιλέως νά έκφραση, τήν βασιλικήν 
του δυσαρέσκειαν εί; όλου; τού; εύγενεϊς αξιωματικού; ο'ί- 
τινε; μεταχειρίζονται τού; στρατιώτα; διά χαμάλιδε;, υ- 
πηρέτας, νταντάδες, παιδαγωγούς, μαγείρους, λούστρου; 
κτλ. είναι πράξι; έκ τών έπισημοτέρων και δέν πιστεύομεν 
νά μείνουν ασυγκίνητοι οί κύριοι αξιωματικοί, οϊτινε; πρό 
παντό; άλλου δέον νά εύλαβώνται τήν βασιλικήν θέλησιν, 
άφού άρχηγός των είναι ό Βασιλεύ;.

Άλλά διά νά καρποφορήσουν τά άν η/ιην Βασι.Ιενς άρ
θρα τοϋ Μή Χάνεσαι, δέν πρέπει νά περιορισθή ό βασι
λικό; ζήλος είς τόν κάλαθον τών οψωνίων τού πτωχού ςρα-

— Είξευρα έγώ τί ώραν ήθελε νάλθει ό κύριό; μου ; εί
πεν ή γραία Μανώ. Καί πώς ήμποροϋσα έγώ νά τά είπω 
τής κυρία;, άφού δέν ήξευρα. Καί πώς μέ ενοχλούν έμέ, 
γραίαν γυναίκα, καί δέν έχω μίαν ώραν ησυχίαν, καί όλα 
είς τό κεφάλι μου ξεθυμαίνουν, χαί £χω καί τόν πλευρίτην 
τόν γέρο-Μάνον, όπου έγήρασε, καί δέν είναι διά τίποτε, 
καί μέ κατεδίκασε ή Μοϊρά μου νά έχω τέτοιον πλευρίτην ...

— Τί λέγεις, γραία Μανώ* έκραξεν άνυπομονοΰσα ή 
Αΰγούστα* ήξεύρεις τί λέγεις; Τήν είχες προσχεδιασμένην 
αύτήν τήν φλυαρίαν ;

— Δέν είξεύρω έγώ τίποτε, είπεν ή γραία. Καί άς μέ 
άφήνουν ήσυχην, μέ φθάνουν αί άμαρτίαι μου, καί άλλα ή 
ράχη μου δέν σηκόνει.

— Τί σέ λέγω έγώ, καί τί μέ λέγει; σύ ! έκραξεν ή 
Αύγούστα. Έγώ σοί είπα ότι έπρεπε νά έλθη; νά μ’ είπη; 
εϊδησιν, όταν έφθασεν ό σύζυγό; μου, καθώς σοί είχα πα- 
ραγγείλει, άλλά δέν ήλθε;.

— Ήμποροϋσα, έγώ, γραία γυναίκα, νά φέρω τήν είδη- 
σιν τή; κυρία;; Καί πού ήξευρα έγώ πότε ήθελε φθασει 
τό πλοϊον ! Καί έχω τόσην ζάλην, τόσην σκοτούραν εί; τήν 
κεφαλήν μου, καί ημέραν νύκτα ησυχίαν δέν έχω . . .

— "Αλλα πάλιν! έτρελλάθης, γραία Μανώ'.κάμει; πώ; 
δέν έννοεϊς !

— Δέν εννοώ έγώ '. καί μέ φθάνουν οί πειρασμοί όπού 
συντυχαίνω, καί τά βάσανα όποϋ τραβώ.

τιώτου. Πρέπει νά έκταθή εί; πολλά, διότι εί; τήν μανίαν 
αύτήν τών φορολογικών σχεδίων, πιθανόν ό Αίων νά προ- 
τείνη φόρον έπί τών αργών και τότε δέν ήξεύρομεν τί γίνεται.

ΜΕΡΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
πρέπει νά καλύπτωνται καί άλλα πάλιν ν’ άποκαλύπτων- 
ται- διά τά πρώτα τό βέλο, ό χορσες, τό δικτυωτόν, εινε 
αληθείς εύεργέται" ό Αίων δέν συμφωνεί εί; τούτο* θέλει 
αποκαλυπτήρια* θέλει νά τού εϊπωμεν—επειδή έπρότεινε 
τήν φορολογίαν τών δημοσιογράφων—οτι υπαρχουν δημ.ο- 
σιογράφοι καί δημοσιογράφοι. Θελει να τού ειπιομεν, επει
δή θέλει τόν έπί τού εισοδήματος φόρον νά τόν έφαρμόσ/ι 
έπί τών κεφαλών μα;, ότι ο: οικονομολόγοι ποιούιι διάκρι- 
σιν μεταξύ τών έκ τή; προσωπική; εργασία; κεφαλαίων καί 
τών άλλων τών άργών, τοϋ μή έχόντων καμμίαν σχέσιν 
μετά τοϋ έν ίδρώτι τού προσώπου σου η τή; πένα; σου ή 
τοϋ έγκεφάλου σου φαγεϊν τόν άρτον σου* ότι δέν δυνάμε
θα νά φορολογηθώμεν ήμεϊς καί αύτό; έξ ίσου καί καθ’ *?,ν 
περίπτωσιν έχομεν ίσα κέρ*)η, διότι ήμεϊς μεν τρεφομεθα 
έκ τών αγώνων ημών, καταβαλόντε; εί; τήν έπιχείρησίν 
μα; έργασίαν μόνον, ένώ αύτό; τρέφεται έκ τών κεφαλαίων 
τά όποια άλλοι τού κατέβαλαν* καί δι’ αύτό ή μέν έπιχεί- 
ρησι; αύτού είνε παχεϊα, ή δ’ έπιχείρησι; ημών εινε ισχνή.

τελευταίοι* θά φορολογηθούν πρώτα όλοι οί πάτρωνες τοϋ 
Αίωνος, έπειτα ό πάτρον Αίων καί τελευταίοι ημείς.

— Δέν ήμπορούσε; τούλάχιστον νά είπη; εις τόν σύζυ
γόν μου νά έλθη, ό ίδιο; εί; τόν κοιτώνά μου; Σοί ειχον 
είπεϊ ρητώ; ότι οίανδήποτε ώραν καί άν έπανήρχετο, είτε 
έξυπνο; ήμην είτε έκοιμώμην, έπεθύμουν νά μάθω εύθύς τήν 
άφιξίν του.

— Δέν είξεύρω έγώ τίποτε* καί έχω μεγάλην ταραχήν, 
καί φουρτούναν εί; τό κεφάλι μου, καί ο Θεό; νά μέ λυπη- 
θή, διότι είμαι γραία γυναίκα. "Εχω καί τόν πλευρίτην τόν 
άνδρα μου, όπού δέν αξίζει ούτε δι’ ένα πράσον, καί τρώ
γει έτοιυ.α, καί ποτέ του δέν σειέται από τον τοπον του. 
Χρειάζεται μοχλός διά νά τόν σηκώση άπό τόν τόπον του.

Ή Αύγούστα ένόησεν ότι ματαίω; έπέμενε νά συνεννοηθή 
μετά τής γυναικός ταύτη;. "Οθευ τήν άπέπεμψε καί απηλ- 
λάχθη αύτής.

•----3 ——·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.
ΣΊ’ΧΩΜΟΤΑΙ

Τήν έπομένην νύκτα ή Αύγούστα κατήχησε τόν σύζυγόν 
τη;, ούτο; δέ άπεφάσισε νά άποπέμψη τήν επιούσαν τον 
ξένον, μ.ετά τής γαλέρα; ήν τώ έδώρησεν.

Ό Σανούτος ώσφράνθη τόν αέρα πριν ή τώ είπωσί τι καί 
μετέβη πρό; συνάντησιν τού Μαύρου έπί τού πλοίου.

— Ένόησες, Μιρχάν, Sv πράγμα ; τώ είπε.

ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΟΊ ΣΥΡΜΑ,
ΛΙΙΙΡΗΜΕΚΟΝ ΕιΣ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ,

Τρεκουπεκόν καε Κουμουνδουρεκόν.

Α'. ΡΕΥΜΑ. Σύλλογο; Πατρών, πίνων καφέν δεκάρικου 
χαί ρετσινάτο τρία σ’ τή δεκάρα, επιδοκιμάζει νέον νομι
σματικόν σύστημα.

Β'. ΡλΥΜΑ. Γΐόλι; Πατρών άπειλεϊ υπό αρχηγόν Βου
λευτήν 'Ρηγόπουλον νά μετανάστευση εί; τόν πλανήτην 
Αφροδίτης, έάν μή άνακληθή Διάταγμα νέα; Δραχμής.

Α'. ΡΕΥΜΑ. Καλάμαι έβάφησαν εί; τό αίμα. Έσφάγη
σαν δλ.οι οί πολϊται διά μίαν δεκάραν. Έρημωθεΐσα πόλις 
δέν δύναται νά έκφέρη γνώμην.

Β'. ΡΕΥΜΑ. Καλάμαι πολύ καλά εί; τήν υγείαν των. 
Έν τή Πλατεία έσφάγησαν πέντε βόες. Νομάρχη; ΎΛγι; 
έφαγε τόν έ'να.

Α'. ΡΕΥΜΑ. Πόλις Τρίπολις, κλονουμένη έπί τή; βα
κτηρία; τη;, μετέβη έπισκεφθήναι Νομάρχην. Μόλις είσελ- 
Οοϋσα έπεσε λειπόθυμο;. Προφθάσατε νερά.

Α'. ΡΕΥΜΑ. Καπνό; Λαμία; έγερθεί; έκάλυψε πόλιν. 
Δεν βλεπόμεθα. "Ολοι καπνίζονται δωρεάν. Καπνό; διευ
θύνεται άπειλητικώ; εναντίον Αθηνών, Πλατείαν 'Ομό
νοιας.

Β'. ΡΕΥΜΑ. Χίλια έ'.ατόν σιγάρα καί έννεακόσια τσιμ
πούκια σήμερον έν κουρείω Πλατεία; μα; υπέγραψαν ανα
φοράν ευχαριστήριον εί; Κυβέρνησιν, διά περιποιήσεις κά- 
μνει καπνόν, τούθ’ όπερ θά άνυψώση πολύ τήν τιμήν του 
εί; έσω καί έξω ελληνισμόν.

Ε[7ο ήλεχτζιχον σύρμα μή άνεχύμενον νά τελ&νται 
τααντα οριια ψενδυλογιχά επί των νώτων αντον, ε'χιγω- 
til ίπιχήδειον χαί αντοχτονεί.]

Καραγκεάζης.

I ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ
I Τήν εσπέραν τή; προχθές Κυριακή; μετά τόν ωραίοι 
ΖΕ*ρερινόν ήλιον όστι; έξαιρέτω; συνεπύκνου άθρόου; τού: 
Ρ^ιπατητά; επί τών πλατειών καί τών λεωφόρων μας, ί 
«υλλογο; Παρνασσός μετέστρεοε τό ρεύμα τών συναθροίσεωι 
■|άήν αίθουσάν του, όπου ό κ. Γεώργιο; Παράσχο; έπρό 

νά άναγνώση τήν έμμετρον μετάφρασίν του τή.
Βϋέδος.

■ » αίθουσα ήτο γεμάτη* όλίγαι Κυρίαι, καί πολλοί Κύ 
?">'·' τό όνομα Παράσχος δέν δύναται νά παράσχη συγκι-

κιτρικού μαστού, και όταν ακόμη έφυασεν η ωρα . . να

άποκόψουν. Ί1 θέα τή; αιθούση; μοΰ έπροξένησε δύο έντυ- 
πώσεις, διακεκριμένα; άπ’ άλλήλων* έντύπωσιν είκονογρα- 
φιζοϋ μουσείου, όπου κατ’ έξαίρεσιν συνήχθησαν όλα τά 
μουντζουρώματα τών μετριοτήτων, καί έντύπωσιν αιθού
ση; έπαοχ/ακού καφενείου, διακοσμηθέντο; πρό; θεατρικήν 
παράστασιν δύο οίκογένειαι καθισμάτων* εί; τά; πρώτα; 
σειράς, καρέγζλαιψεί; τά; έπομένας, σκαμνιά* είναι ή πρώ
τη καί ή δευτέρα θέσι; τοϋ θεάτρου* κιγκλίδωμα διεχώρι- 
ζε τήν αριστοκρατίαν τή; πρώτη; άπό τήν λαϊκότητα τή; 
δευτέρα;.

"Εν έκ τών δύο* ή μέλη τού Παρνασσού, ή Δήμαρχοι 
Αθηναίων πρέπει νά γίνωμεν όλοι διά νά ήμεθα βέβαιοι 
περί τή; μετά θάνατον αθανασία; μα; . . . επί τών τοίχων.

Δευτέραν φοράν τόν άζούω τόν κ. Παράσχον άπό τοϋ βή
ματος τοΰ Συλλόγου, άφ’ ής πρό έπταετίας, νομίζω, ώ; 
εισηγητή; τού ύπό τοϋ Παρνασσού συστηθέντο; δραματι
κού διαγωνίσματος έβράβευε τήν Κλεοπάτραν τού κ. ’Αμ
πελοί, παλαίσασαν κατά τήν ρήσίν του, στήθος πρός στήθος, 
μέ τόν έν τώ αύτώ άγώνι Τιμολέοντα τοϋ Μωραϊτίδου* ό 
Ροίδης δέν είχεν άκόμη στήσει τους πελέχεις χαί τάς άγ- 
χάνας τον έπί τού ίδιου βήματος κατά τή; ποιήσεως, έφ’ού 
τόν ειχον προσκαλέσει νά άνεγείοη δάφνινου; αψίδας.

Τό Ε'. τή; Ίλιάδο; έςελέξατο πρό; άνάγνωσιν, ένθα ό 
'Όμηρο; ψάλλει τά; αριστεία; τού Διομήδου; εί; μεγαλο
πρεπείς παρατάξει; άγώνων ’Αχαιών καί Τρώων, βοηθουμέ
νων έκατέρων ύπό τή; Άθηνα; καί τή; ’Αφροδίτη;. Κατά 
τήν διάρκειαν τή; άναγνώσεω; ήσθανόμ-ην τήν καρδίαν μου 
κλίνουσαν πρό; τού; Τρωαδίτας, καί ύπέρ αύτών έγειρόμενον 
τό ενδιαφέρον μου* τάχα διότι ήσαν οί άτυχούντε;, ή διότι 
ήθελα νά είμαι μέ τό μέρος τή; ’Αφροδίτης; ’Ανεξαρτή
τως τού ζητήματος άν πρέπη νά μεταφράζηται δ Όμηρος, 
καί άν πρέπη, νά διαπράσσηται τούτο έμμέτρω; ή πεζώς, 
καί τίνα λόγον δύνανται νά έχωσι τοιαύται άπόπειραι, ή 
μετάφρασι; '.ού κ. Παράσχου μας έφάνη ωραία, όσιο είναι 
δυνατόν νά είνε ώραία 'Ομήρου μετάφρασις.

Ή γλώσσα καθαρεύουσα, εί; άνομοιοκαταλήκτους δεκα
πεντασυλλάβους, ποικίλλοντας κατά τόν τονισμόν τής κατα- 
λήξεως, άλλ’ εύχρου;, αρμονική, έντονος, δανειζόμενη ένίοτε 
πρός ζωηροτέραν έξεικόνισιν τήν λέξιν έκ τε τών λεξικών 
τής δημώδους καί έξ αυτού τού πρωτοτύπου, άμετάφρα- 
στος, όπου τής λέξεω; ή αίωνία ζωή θά ήτο κοϊμα νά μα- 
σκαρευθή καί ύπό τό έπιτηδειότερον μεταφραστικόν πρόσω- 
πεϊον.

Ώς μάλλον επιτυχές μέρος τής μεταφράσεως κρίνομεν τό 
έπεισόδιον τής ’Αφροδίτης τραυματισθείσης ύπό τού υιού 
τού Τυδέως είς αβρούς στίχους άποδοθεν ύπό τού κ. Πα
ράσχου, ζατορθώσαντος νά τώ έμφυσήση χάριν νεωτεριστι
κήν.

"Εμμετρος πρόλογος προηγήθη τής μεταφραστικής άνα
γνώσεω; ύπό τού ποιητού, εί; τό γνωστόν Παράσχειον ιδί
ωμα, άπήχησι; κάπως τή; πρό έτών έν τώ αύτώ Συλλόγω 
εμμέτρου προσφωνήσεως, τή; προταχθείση; εί; τήν ίνάγνω- 
σιν τή; μεταφοάσεω; τού ’Βρνάνη, καλή; μεταφράσεως, 
καθ’ ά ’άκούω, τήν όποιαν άγνοούμεν διατί δέν έξέδωζεν 
άκόμη ό κ. Παράσχος.

Ακροατής.
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Π ΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ

’JE* της 'Οδού Έρμοΰ, μεταξύ 
τωνέμπορεχών Γαθα.Ιιί χα,Ι Κο- 
χυροπού-Ίου.

Όλα τά είδη γραφικής όλης . — 

’Επισκεπτήρια χαλκογραφημένα 
καί άλλα τής στιγμ.ής. — Χφραγί» 
δες καί επικεφαλίδες, χρωμολιθογρα- 
φημένας καί μή.—Μόνη αποθήκη τών 
εμπορικών Κ,αταστίχων τοΰ Διε
θνούς φήμης καταστήματος τοΰ EDLER 
καί CR1SCHE τοΰ ’Λνοβέρου. — Μόνη 

άποθήκτρ τοΰ περιφήμου σιγαρο- 
χάρτου Ζ Ο Β . — Πρός δέ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΦΛΚΕΛΔΟΠΟΙΕίΟΝ

Μοναδικόν παράδειγμα!

Όρισμέναι τιμαί δι’ όλα τά
είδη τών μύρων καί αρωμάτων εις την 
μεγάλην αποθήκην τοΰ

ΚΟΥΡΕΙΟΥ ΓΕδΡΓΛΝΤΛ 
( 'Οδός Αιόλου )

Τά πλεϊστα εγγλέζικα, τοΰ *Αΐ· 
κινσων, προμηθευτοΰ τής Βασι,λίσσης 
Βικτωρίας.

Έφεύρεσις τής στιγμής ! Τό
Όόοντυσμηχτιχίν ’ ΕΛιξήρίον, συνι- 
στώμενον ώς τό καλλίτερον τονωτικόν 
τών Ούλων καί τό δραστικώτερον φάρ
μακον κατά τής ’Οδονταλγίας.

ΜΕΓΑΛΙΙ ΟΜΟΙΑ 
ΑΜΠΑΖΟΠΟΛΟΓ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΥΘΗΝΙΑ

Αευκού οίνου φιάλη λεπ. 60 
Μελανός » « » <ϊθ

(Αί,τμιχά Καταστήματα χα'ι ύποχα- 
ταστήαατα ΐν 'Λθήναις xul Πειραιεΐ}.

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΑΡΙΘ. 55
Κ. Ζ II Σ II ΕΜΙΙΟΡΙΚΟΝ

Μοναδική συλλογή άσπρορού· 
χων διά γυναίκας, άνδρας, πα·.0 ία . - 
’Επίσης υποκαμίσων, καί ιδιαιτέρως 

αγγλικών γελέκων [τριχυ] περίφημων 
διά τόν χειμώνα . — 3,000 είδη 
ζοσμηματοποιίας.—"Ολων τών ειδών 

ομβρέ.Ιαι καί μπαστούνια. ’Εκ μυρίων 
άνθέων μνρωάιχά καί σάπωνες. Νε
σεσέρ, γάντια, κλπ. κλπ.

ΔΙΑ ΓΑΜΟΥΣ
Δέχεται τό ’Εμπορικόν 1<. 

Ζήση παραγγελίας έπί δείγματι καί 
όρισμώ τιμής όλόκληρα σορτιμέντα

ΔΓ ΑΣΠΡΟΡΟΥΧΑ προικαγί 
μέ τήν μάρκα των εις τά καλλίτερα 
εργοστάσια ΤΙαρισίων καί Λονδίνου καί 

μετά σαράντα ημέρας άπό τής παραγ
γελίας τά εχετε εις τό σπήτί σας πρός 
καμάρωμα.

ΤΙΜΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ
Θά δώσητε δι’ Sv τοιοΰτον σορτι- 

μέντο ό,τι δίδετε έδώ μόνον διά ρα

πτικά.

NEON ΛΑΜΠΟΠΩΛΕΙΟΝ
II Α Π Α Δ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ Κ Υ Ρ 1 A ΧΟΥ 

Κ Λ I 2£ας
ήνοεξεν έπί τής ‘Ερμου. υπ’
άριθ. %46, απέναντι τοΰ Παντοπω
λείου Κοσμοπούλου.

Έφερε καί όλονέν φέρνε^έκ- 
τάκτως ώραίας λάμπας, πρωτοτύπου 
ώραιότητος καί μοναδικής καλλονής, 
καί πωλεΐ εις συγκαταβατικάς τιμάς.

Τό τελευταΐον φθάσιμον τών 
λαμπών του είναι άξιοθεατον.

ϊίετρέλαιον πρώτης πωλείται έν 
τώ Καταστήματι πρός 80 λ. ή οκά.

Εις δέ τό ϋπό τήν αυτήν επωνυ
μίαν εν Πειραιεί Κατάστημα, όπι
σθεν τοΰ άγιον Σπυρίδωνος, πωλείται 
ξυλεία μέ συγκαταβατικάς τιμάς,ώς 
καί πετρέλαια χονδρικως καί λιανικώς.

ΔΙΑΠΑΑΣΙΣ TON ΠΑΙΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑ

ΦΕΙ ΩΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙΑ
Τδρυθέν έν έτε». 1879 

Η ΜΕΓΙΣΤΗ! ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΩΝ

1! 7,900 αντίτυπα !!
ΕΤΗΔΡ011Η ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ 

Έλ/.άόι οο. 2. — Έξωτεριζω φρ. 3.

Πωλούνται καί τόμ.οι τών προηγου
μένων ετών, έ'καστος αντί φρ. 2,50, 
ταχυδρομικώς αντί 2,80. — Τό άντί- 
τιμον δεκτόν καί εις γραμματόσημον 
δεκάλεπτον, εως τριακοντάλεπτον πά· 
σης έθνικότητος.

ΑΠΕΥΘΥΝΤΕΟΝ εις ’Αθήνας, Διεύ- 

θυνσιν Αεαπλάσεως τών ΙΙαί. 
δων Π.Ιατεΐα Συντάγματος, όδίς 
Βον.Ιής χα'ι Μουσών, άρ. 2.

' ___________ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΛΝΑΡΕΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΕΝ Α0ΠΑΑ1Σ___________ >
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ΓΑΩΣΣΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΕΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΝ

ΕΙς τόμος εις 8°'' οε.Ι. Λβ’—553

^Τιμώμενος δεδεμένος δραχμών νέων 2 --S


