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Έ ν  ’Αθήνα!;, τη 27  Μαιου 1884.

Έάν ό έλληνιχός λαό; ό χειροκροτώ» προχθές εν φρενητιώδει 
έςαψει φιλοπάτριδος θαυμασμού τήν αληθώς Ιξοχον και τεραστίαν 
ρώμην τού Παναγή Κουταλιανού, έγίνωσκε ακριβώς τά συμβάντα 
κατά τάς τελευταίας ταύτας ήμέρας και άνεμέτρει τήν σημασίαν 
αυτών, εάν έγνώριζεν ό αφανής αύτός γίγας, οπόσος καί όποΤος 
φόρτος ζπετέθη ακόμη είς τήν ράχιν του παρά τών κυβερνητών του 
κατά τήν εβδομάδα ταύτην, δέν θά ετευφήμει έξαλλος τόν Πανα- 
γήν, κινούμενον επί τής σκηνής μέ βάρος έξακοσίω» οκάδων, αλλά 
θά παρετήρει αυτόν μέ τό ίδιον μειδίαμα μεθ’ ου θά παρετήρει 
Μανιάτης αχθοφόρος αίρων επί τής ράχεώς του κλειδοκύμβαλον τόν 
κ. Καλλιγαν άγωνιζόμενον νά έγείρη τόν κώδωνα του προεδρείου 
τής Βουλής.

Δέν ήρκει ό μαστόδους πρωθυπουργός επιχαθήμενος επί τού 
τραχήλου του, αγέρωχος δεσπότης, δέν ήρκει ό κ. Λομβαρδός καί 
σί τρεΤς ανεψιοί του, δέν ήρκει ό κ. Καζάζης, δέν ήρκει ό χ. Λάππας, 
δέν ήρκει ο μέγας αναμορφωτής τών ταχυδρομείων, δέν ήρχει ό 
πρίσβυς μας χ. Σκουλούδης, δέν έφθαναν τά δάνεια, ή Κωπαις, ο 
καπνός, τό πετρέλαιον, τά παιγνιόχαρτα. . .  .-’Αφού ό λαός έστέ- 
κετο άχόμη όρθιος σημεΐον οτι ήδιίνατο νά δεχθή καί άλλα βάρη 
«ίς τά νώτά του. . .

Και ¿φόρτωσε μέ νέα καί υπέρογκα βάρη τό ΰποζΰγιόν του ο 
ενηλεής ονηλάτης. Περίεργον! κανείς εκ τών περί αυτόν φίλων 
*αί εννοουμένων, οιτινες άνήχουσιν είς τό αυτό γένος τών ηρώων 
τών μύθων τού Αισώπου δέν ύπέμνησεν είς τόν μεγαλοφυα αρχη
γόν του τά διδάγματα τών μύθων τού αθανάτου Φρυγός;

*

Σιγά καί άθορύδως μέ τήν βραδείχν χαί μυστηριώδη περίσκε
ψή, μεθ’ ής συνήθως διαπράττεται πάσα ΊγχΧηματιχή πραξις, 
*®ρεσκευάσθησαν χαί έδημοσιεύθησαν δύο νόμοι ούσιωδώς Ιπιδρών- 
Ι£έ επί τήν μόρφωσιν, τήν διοίχησιν χαί τήν συντήρησιν τής χώ - 

δηλαδή ό τού νέου δασμολογίου χαί ό περί προσόντων τών 
ν*«λλήλων.

Τήν σημασίαν τού πρώτου θά τήν έννοήση ό πτωχός σίχογε- 
“«ιαρχης, ό χεχμηχώς ήδη έχ τών έπαχθεστάτων φόρων, ό μή 
®ντέχων 8ί- τη , άδιάχοπον ιουδαϊκήν ϋπιρτίμησιν τών ώνίων εν

γίνει καί τών χρησίμων είς τόν καθ’ ημέραν βίον εφοδίων, οστις 
μετά φρίκης θ’ αχούση τήν έξόγχωσιν τών δαπανών του, τήν ο
ποίαν ?τι μάλλον θά μεγαλσποιήση αίσχροχερδώς ή φυσική πλεο
νεξία τού ομογενούς εμπόρου’ θά τήν έννοήση ό εργάτης χαί σ 
φοιτητής τών οποίων τό πτωχικόν βαλάντιον θά ύποστή δεινήν 
καί θανατηφόρο» αφαίμαξι» κατά τήν αγοράν τών αναγκαίων, άπό 
τού λαιμοδέτου μέχρι τσΰ στεαριχού κηρίου, τού χρησίμου διά τήν 
νυκτερινήν μελέτην.

Όμολογίυμένώς ή Ε λ λ ά ς χατήντησεν ό Παναγής τών έθνών, 
επιδεικνύου^α/ .μετ’ ανοχής καί δυνάμεως κείμενης άνω ή καί 
κάτω τών ορίων τής ανθρώπινης φύσεως τφ β^αμα τής άρσεως τό
σον υπέρογκου βάρους. Μέ μόνην τήν διαφοράν.¿τι ό Παναγής 
διά τό θέαμα πληρώνεται άδρώς, ενώ ή Έ λλφς πληρώνει!

.·:·· *■ - "Λ ι ·"
Τήν σημαε&ό» τού δευτέρου νόμου όστις'δδναται ν’ άποκληθή 

νόμος περί -προσόδων τών- υπαλλήλων τού Τριχούπη θά τήν έν- 
νοήσωμεν ολατ&ταν είσέλθωμεν είς τά δημόσια γραφεί* χαί ίδωμεν 
έγχαθιδρυμένον *ό* κλητόν σνρφέτόν τού πρωθυπουργού είς τους 
διαφόρους κλάδους τής ύπήρεσίάς,.αγερώχως μειδιώντα, έζησφα- 
λισμενον έν τη αναπαυτική οκνηρία, βέβαιον περί τής άφθδνου 
κριθής, ήν θά · τφ  χορηγή εις τό εξής τό υστέρημα τού βαλαντίου 
τού πένητος. . .

θρήνος καί κοπετός ήχοΰσθη είς τά δημόσια γραφεία χατά τάς 
ημέρας ταύτας. Ήνεφχθησαν αί βίβλοι χαί έμετρήθησαν αί ΰπη- 
ρεσίαι* ήρευνήθησαν μέχρις άπωτάτου ορίου αί συγγένειαι καί αί 
σχέσεις έκαστου πρός τους φίλους* ¿ζυγίσθη τό ποσόν τού χονιορ- 
τού δν άπεχόμιβαν οί πόδες έχάστσυ μνηστήρος είς τόν προθάλαμον 
τού μεγάλου άρχιερέως. Ύπελογίσθη ή περί τάς υποκλίσεις εΰ- 
καμψία τής σπονδυλικής στήλης τών ικετώ ν.. . ’Αναλόγως δέ πρός 
τά προσόντα ταύτα έγένετο ή διανομή τών αγαθών. Μαχραί χαί 
έντιμοι υπηρεσία! παρεγνωρισθησαν, τά διχαιώματα τής ίχανότητος 
χαι τής άχεραιότητος παρηγχωνίσθησαν, χαί οί χκταχτηταί, μειρά
κια αγένεια, θεράποντες άφωσιωμένοι, ραψιρδβί τών καφενείων, 
νεωχόροι χαί θυμιασταί τού τεμένους τής δόξης τού πρωθυπουργού, 
άνήλθον τροπαιόύχοι καί κατέλαβον έκαστος τό οίκε?ον λάφυρον 
τής εξουσίας. . . .

Ιΐαναγή, νέε Ήράκλεις, δύνασαι νά στρέψης τό ρεύμα τού 
’Αλφειού και νάκαθάρης τήν χόπρον ταύτην τού Δΰγείου;. . ’Αλλ’ 
ό ’Αλφειός εινε μακράν χ«ί ή ώρα δέν επέστη άχόμη!..

Ευτυχώς, 8ταν έπιστή, έχομεν εδώ σιμά τήν θάλασσαν τού χ. 
Δαμασκηνού, είς τήν οποίαν θά ρίψωμεν όλην αυτήν τήν μάζαν, 
'Ολίγη βρώμα περισσοτέρα δέν θά βλάψη τάς τονιχάς ιδιότητας
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τώ» λουτρών τού κ. Δαμασκηνού, άφοδ μάλιστα, χατά τήν μαρ
τυρίαν των έξ 'Αγγλίας ομογενών, αυτή είνε ιδιότης ωφέλιμος 
διά την εύεξίαν τών λουσμένων.

*
Άχουσον, ώ Παναγή Κουταλιανέ. *Αν αγαπάς τήν πατρίδα 

σου, οπως διατείνεσαι ίίς τάς αφελείς δημηγορίας σου, παράμεινον 
μεθ* ήμών έπί τινα χρόνον. Έγγράφητι δημότης βίς το άστο μας 
χωρίς νά φοβηθ^ς. . .  ή σκόνη αδτού δεν θά βλάψη ούσιωδώς 
τούς ίοχυρούς πνεύμονας του. Είσαι τόσον δημοφιλής, Δοτέ σοί ύ- 
ποοχόμεθα οτι εις πρώτην εκλογήν, θά έίλεχθης άφεύχτως βου
λευτής.

Πήγαινε τότε είς τδ βουλευτήριον καί αν θέλης αληθώς νά δο- 
ξασθής μιμήθητι τήν πρίξιν τοΰ όμοίου σου Σαμψών.

Καιροφυλάκτει 3τε θ* άνέλθη Ιπί τοΟ βήματος ό Φιλίοταΐος 
πρωθυπουργός διά νά βεβαιώση δτι είργάσθη άποτελεσματικώς ύπέρ 
τού μεγαλείου τής Ελλάδος, καί τότε σύ άρπασε τούς δύο ογκώ
δεις στύλους τής αιθούσης καί σεΤσέ τους μέ τήν ύπεράνθρωπόν 
σου δύναμινδιά νάκαταπέση το κτίριον χαί πλαχώση τούς νέους 
Φιλισταίους, άναφωνών ;

—  Άποθανείτω ή ψυχή μου μετά τών αλλοφύλων 1

α ,γ τ ε μ ο μ α ^ ω ,μ : α .τ α

Όριστιχώς πρέπει να θεωρήσωμεν τήν άγγλοεΑληνιχήν συμ- 
μαχίαν ώς άποτυχούσαν. Μετά τάς πολεμιχάς διαθέσεις τού χ. 
Τρικούπη μάτην έπιδιώξαντος να δρέψη δάφνας είς τήν χώραν 
τών Φαραώ καί τών Πυραμίδων, ίδού ναυαγεί ήδη x*i ό Μαχε- 
δων Στέφανος. Καί εις τάς δύο περιστάσεις οί άποτυχόντες έχ- 
στρατευτιχοι πόθοι άπολήγουσιν εις έπιστολάς ειρωνικάς άγγλων 
γραμματέων. Καί σημειωτέου ότι τό σχέδιον τοΰ Μαχεδόνος ή- 
ρωος χαί διπλωμάτου δεν ήτο εκ τών τυχαίων. Άφ’ ίνός μία πα· 
ριρδία άργοναυτιχής έχστρατείας είς Σουδάν πρός άπελευθέρωσιν 
τοΰ Γόρδωνος. ’Αφ’ έτέρου είς ευρωπαϊκός πόλεμος ΰπό τής ’Αγ
γλίας χινούμενος, δπως προστεθη χαί ή Μακεδονία είς τήν πλειο- 
ψηφίαν τοΰ Υπουργείου. Ίδού σχέδιον τέλειον. 'Οπωσδήποτε ύπό 
τοιούτους οιωνούς τδ μαχεδονιχδν ζήτημα, δεν δύναται ή νά Ιχη 
μέλλον εν τή πρωτευούσνι, δπου φαίνεται σπουδαίως έρριζοβόλησαν 
οί Μ α κ ε δ ό ν ε ς  τών καρναβαλίων.

%
*Αλλ* όμολογοϋμιν, δτι θυμηδίαν πολύ μείζονα τής ΰπό τής 

μακεδονικής έχστρατείας προχαλουμένης, εμποιεί ήμΤν ή άγό- 
ρευσις τοΰ άξιοτίμου προέδρου τών έταίρων τής επί σκοπόν βολής. 
* 0  φιλόπονος ουτος πολιτευτής ουδόλως ύπό τοΰ πανδαμάτορος 
χρόνου καταβαλλόμενος, δέν εννοεί νά οτιρήση τήν πατρίδα τής 
πολιτικής περινοίας του. Θέλει χαί χαλά χαί σώνει οί Έλληνές 
του ιά διαπερώσιν είς χιλίων μέτρων άπόστασιν διά τής σφαίρας 
τοδ τουφεχίου των τό κέντρον ένδς δαχτυλιδίου, χαί τοδτο διότι 
ή Ανατολή άναπλασσομένη έχτίθησιν ήμας τούς χληρονομιχφ δι- 
χαιώματι χυρίους αυτής είς τήν ανάγκην νά φονεύωμεν είς χι
λίων μέτρων άπόστασιν άκινδΰνως χαί άνενοχλήτως πρώτον μεν 
τούς φυσικούς έχθρούς καί δεύτερον τούς έν Χριστψ αδελ
φούς μας. Πιθανόν νά ύπάρχγ κανέν mal entendu είς δλην αυτήν 
τήν έξηγριωμένην π α ρ λ ά τ α ν ,  άλλ’ έν τοσούτφ νομίζομε» φρό
νιμον οπωσδήποτε να λάβη ό φίλος μας χ. Κοσσονάκος προφυλα-

χτικά τινα μέτρα απέναντι τοιούτων τάσεων άδελφοκτόνων. Διότι 
φαντασθήτε που θά εύρεθώμεν, έάν χάρις είς τήν θεωρίαν τοΰ ·*. 
έξ Αίγιαλείας βουλευτοΰ δύναται τοΰ λοιπού πας κακούργος να 
προτείνη ώς διχαιολόγησιν τοΰ φόνου του, δτι εΐχεν άπέναντί του 
άδελφόν έν Χριστώ.

Τά στοιχεία τοΰ άλφαβήτου ήρχισαν τάς ημέρας αύτάς νάίκά- 
μνουν ταχτιχήν παρέλαοιν διά τών στηλών τών εφημερίδων κάτω
θεν αλλεπαλλήλων διατριβών περί τής Λαυριαχής ύποθέσεως. 
Έ π ί τούτιμ είς ειπεν ότι είνε άδύνατον πλέον να επιτύχη ή άνά- 
χρισις άφού τήν πολεμούν δλα τά σ τ ο ι χ ε ί α .

Μερικοί θαρραλεώτεροι καί υπογράφουν* προχθές 3έ είς τήν 
«Νέαν Εφημερίδα» κάποιος έβαλε φαρδΰν πλατυν χαί τόν τίτλον 
του, φαρμακέμπορος, συζητώ» ν ο μ ι χ ώ ς  τό δικαίωμα τής αύτα- 
χαγγέλτου ενεργείας χής άναχρίσεως. Μετά τοΟτο χατ’ αναλο
γίαν περιμένομεν νά ίδωμεν τόν χ. Οίχονομίδην άναγγέλλοντα 
δτι Ιφερεν ύδωρ του Βισύ, τόν χ. Βουσάχην όμιλοδντα είς τό »*- 
χουργιοδιχεΤον, τόν χ. Ψαρραν γράφοντα γνωμοδοτήσεις περί τού 
κοιλιακού τύφου χαί τόν χ. Όλύμπιον τής όδού Έρμου διεξάγοντα 
φιλολογικήν έριδα.

Έδημοσιεύθη χαί ό πολυθρύλλητος περί προσόντων νόμος, ά
φού δμιος εννοείται προηγουμένως έγιναν δλαι αί τοποθετήσεις εις 
τάς δημοσίας θέσεις ούτως ώστε οι φίλοι νά εύρεθούν χατέχοντες 
αύτάς χαί μή ήναγχασμένοι νά υποβληθούν είς χαμμίαν δοχιμα- 
σίαν.Ή ταχτική αίίτη τής χυβερνήσεως ένθυμίζει χαλόγηρον φρον- 
τίζοντα νά διαπραξη ίίλας τάς χοσμιχάς αμαρτίας προτού άποφα- 
σίσηνά ύτοβληθη είς τόν Κανόνα του.

Μετά τήν άποτυχίαν τού μεγάλου σχεδίου του τής άπελευθερύ
σεως τοΰ Γόρδωνος διά τής άποποιήσεως τού επιτετραμμένου τής 
’Αγγλίας, ό γενναίος Στέφανος ό Μαχιδών, έξευρίσχων νέον στά
διο» διά τή» ενεργητικότητα του, πρέπει άπό πείσμα νά προσ- 
τεθη εις τάς φάλαγγας τού Μαχδή ή νά έκστρατεύση είς Τογχί* 
νον ύπέρ τών ΓάλΧων.

Έ γείνε χαί ή άλλη έπιθεώρησις είς Γουδί έπί τή άναχωρήεει 
τού βασιλέως. Παρετηρήθη δε δτι κατ’ αυτήν ό κ. Τριχούπης με-ύ 
τέβη χαί έπανήλθεν έφ’ άμάξης αόρατος σχεδόν. Φαίνεται θά ύ^ 
πέθεσεν δτι τό ρεύμα τού ύπέρ αύτού ενθουσιασμού μετεδόθη έά\ 
Θεσσαλίας χαί έδ$ χαί θά έφοβήθη χαμμίαν νέαν προσφώνησιν το· · 
χ. Πλατούτσα.

¿ςχ uCAj-̂ vt λμ *τριτ wù' τταρα -j



Άνάρτώμεν ¿si τέλους σήμερον «ίς την πινακοθήκην τοδ « Ά -  
σμοδαίου» καί τόν διάσημον Καραγεωργίρυ τών Πατρών. Ό  ι
διόρρυθμος ούτος άνθρωπος, ό προσφιλής τοΤς Πατρινοϊς-τύπος, ει- 
vt ήδη αρκετά γνωστός και εκ τών ύπό τδ δνομά-του φερομένων 
ποιημάτων καί εκ τής τελευταίας ένταϋθά παρουσίας του ώς 
επιστράτου, περί ήί^ράψαμεν,ώστε κρίνομεν περιττόν νά πρβοθέβοι· 
μέν τι πλέον περί-Λύτου. Άφοδ ¿οτερήθημεν ίν ’Αθήναις ίλών 
των δημοτιχωτάτων 'εκείνων τύπων, οίτινες ειχον συρρεύσει-πρό 
ολίγων ετών έδω, και δεν χοόμοδσι πλέον τάς όϊβύς'χαί τάς πλα
τείας μας οί Δεχάστροι και οι Άθερινόπουλοι καί «ί ϊ^όςα'-ρήτο- 
ρες, ας δανεισθώμεν από τάς Πάτρας την περίεργον αυτήν προ
σωπικότητα' του Καραγεωργίου, άλλοτε καλογήρου, εφημεριδο
πώλου, υπαιθρίου ρήτορος, φιλοσόφου τής όδοδ, επιστράτου 
εξαιρεθέντος καί σατυριχοδ ποιητοδ δι’ ύποβολέως. Οί κάτωθεν στί
χοι είνε συντεταγμένοι κατά τ'ο ύφος τών έν ταΐς όδοίς τών Πα
τρών ομιλιών του, μας έστάλησαν δέ έκείθεν.

«ΠΟΙΟΣ Ε ΙΜ Α Ι!»

Είμαι ό Κώστας δ σοφός, 
ό χορηγών ’στάς Πάτρα, φώς, 
φως ιλαρόν, αληθινόν, 
χι’ άς έχω νοϋν γαϊδουρινόν.

"Ημην καί είμαι κληρικός 
καί ρήτωρ θεολογικός, 
υπαίθριος, βροντόφωνος, 
χαί ψάλτης δά χαλόφωνος!

’Εφημερίδας σας πωλώ, 
χαί βροντηόόν σάς ομιλώ:
— «πάρετε νέα, φώς χαλόν, 
από τόν Κώσταν το* τρελλόν.— »

Τα μοΰτοά μου χυττάζετε 
χαί πάντες αγοράζετε, 
ή όλοι μέ φοδείσθε, 
ή άφρονες θα ησθε ! . . . .

Όσάχις χάθημαι άργός, 
γίνομ’ εξαΐφνης στιχβυργός, 
και γράφω στίχους φοδερού;, 
ξετσίπωτους χαί τσουχτερούς!

Ό ς αδελφός πνευματικός, 
τώρα τούς πάντας γενικώς, 
ώ Πατρινοί μου, χαιρετώ 
γιατί πηγαίνω ’στο στοατό,

χ’ εάν τό κατορθώσω, 
θά τόν αναμορφώσω!.  . . .
Σας έχω . . . .διά βίου,
Κώστας Καραγιωργίου !

Ο  ΠΑΝΑΓΗΣ
Είνε αληθώς τι έκτακτον ή ρώμη του ανθρώπου τούτου. Αι δύο 

δοθεΤσαι ύπ’ αύτοδ εις τα ίΟ λ  ύ μ π ι α παραστάσεις απέδειξαν ϊτι 
ή φαντασία των περί αύτφϋ γραψάντων πριν τόν ϊδωσι ήτο κατω- 
τέρα τής ισχύος του. Ή  δέ θέα αυτού, κάτι τι πλέον ή ανδρός τε - 
λείου, με τήν 9au(j««fti» αύτοδ δίναμιν, έκδηλουμένην καί εις τήν 
παραμικράν κίνησιν χαί « ς  τούς όζώδεις_ δακτύλους καί εις τάς 
ραβδώσεις των βραχιόνων καί «¡ν ώς αρχαίου άνδριάντος στάσιν 
καί εις τήν τραχείαν φωνήν του^έπιδάλλει ιδίως εδώ, όπου ή σχό- 
'»η. ή ζέ*τη, δ χαθεστικός βίος, τά αχρεία τρόφιμα, ή Ιλλειψις 
περιπάτώΤ'ή^βά πάν,τ ς̂ τούς κανό-jc^ τής/ιγιεινής κατασκευή 
τ&νοίχοφμων, οι άνομοιόι γάμοι χαί ίλον εν γένει τό σύστημα τής 
κοινωνικής ζωής διέπλασαν καί καταγίνονται να πρταγάγουν καί

διάιωνίσίΜίχΙγενεαν παραλυτικών, νευροπαθών, λυμφατιχών, άσάρ 
κωό,'-ειδώλων άνδρών. Κ$ί πρό τοιούτου κόσμου, προ τοιούτων θ». 
τών έρχεται ό Κουτάλι«*^ αδτός, γίγας καί ανεγείρει σιδηρή 
ράβδους καί παίζει μέ.|φρη εκατοντάδων οκάδων καί λυγίζει 0{. 
δηρα, άνάμνησις τών μύνήΙ^γικών .¿κείνων αθλητών, τών όποί«, 
Ινασμενίζει ‘νά δανείζεται' καί τ’ όνομα, καθιστών τ’ άθλα τ*, 
πιστευτά. Καί επί τούτψ νομίζομεν οτι τφ οφείλεται έθνιχή ·> 
γνωμοσύνη, διότι ίσωσε.τήν άρχαίαν Ιλληνικήν μυθολογίαν.

*

Eîvt-άναστήματος μέτριου, μέ οφθαλμούς μιχρούς, καλύπτομε, 
νους ύπό :πυ.χνάς κατεβασμένας όφρΰς, μύτην μάλλον μεγάλην, 
μύστακα άδρόν, χείλη μάλλον λεπτά. "Εχει τάσιν προς πολυσαρ
κίαν καί ήρχιοεν ήδη νά γίνεται προγάστωρ ολίγον. "Οταν περί
πατοί ή σκηβ] τρίζει. Τό δλον του δε παράστημα προδίδει ναύ
την, ίστις τήε φυσικήν του εύρωστίαν άνέπτυξεν άναβύρων άγ. 
κύρας.

*
’Αποτελεί τό άντικείμενον πάσης ομιλίας χαί τό προσφιλές θέ

μα τής δημοσιογραφίας. Είνε ή οπουδαιοτέρα actualité. "Ολοι κα
ταγίνονται πώς νά τόν υμνήσουν, νά τόν θαυμάσουν, νά τόν πε
ριγράφουν. Είνε δε σήμερον ίν Άθήναις προσωπιχότης κατά πολύ 
ύπερτέρα καί αύτοδ τοδ κ. Τρικούπη, πρός δν παραβάλλουσα αυ
τόν ή «Ν. Έφημερίς» τόν άπεκάλεσε πρωθυπουργόν τής σώμα- 
τιχής ισχύος. ’Αλλά νομίζομεν ότι καμμία σύγκρισις δεν δυνατοί 
νά γίνη μεταξύ τυδ Παναγή τής σκηνής καί τοΰ Παναγή τής πο
λιτικής. Τόσος θαυμασμός υπέρ τοδ πρώτου είνε υπερβολικός. 
"Αν ό Παναγής σηκώνει ράβδους 80  οκάδων, ανθρώπους επί τών 
ώμων του καί τηλεβόλα, ό Τρικούπης σ η κ ώ ν ε ι  τρία βπουρ* 
γεια, οηκώνει όλα τά αμαρτήματα τής κυβερνήσεώς του, σηκώ
ν î  ι βλας τάς απαιτήσεις τών φίλων του χαί ολας τάς ύβρεις τών 
εχθρών του καί δλην τήν άγανάκτησιν τοδ λβοΰ. "Αν ό Παναγής 
λυγίζει σίδηρα, ό κ. Τρικούπης λυγίζει καί τό σκληροτράχηλον 
τοδ Δημητραχάχη καί τό άτίθασσον τοδ Μανδάλου και τό ανεξάρ
τητον φρόνημα τοδ Σναμούλη. Ούδείς δέ Παναγής αντιπολιτευό
μενος εύρέθη νά λυγίση τό σιδηροδν αύτοδ πείσμα.

*
Ούχ ήττον έκτακτοι τών άσκήσεών του εινε οί λόγοι του, οϋς 

απαγγέλλει έκ τοδ προχείρου. Εινε καί αυτοί ά σ κ ή σ ε ι ς εις τήν 
γλώσσαν, τήν οποίαν λυγίζει καί αυτήν και μεταπλάττει όπως θέ
λει. Συνομιλεί οίκογβνειακώτατα μέ τούς θεατάς του, τούς διη
γείται τά ταξείδιάτου, τούς προσφέρει λυγισμένα σίδηρα ώς sou
venir καί ενθουσιαζόμενος τούς βέβαιοί ότι «εδώ θά πεθάνουμ' 
όλοι».

*
Έξωθεν τοδ θεάτρου, κατά τήν διάβασιν ένός όβτις είνε à αν* 

τίπους τοδ Κουτάλ|ανοϋ'
—  Αύτός είνε ό ΙΙαναγής ό Κοκκαλέανός ! I

*
Έ π ί τη θέα τοδ ταμίου μιας τών ένταυθα τραπεζών'
— Αύτός ε!"ί δυνατός. ’Μπορεί ν ά σ η κ ώ σ η  τό ταμείο του. .  · 

καί νά φύγη.
*

Προτεινομεν τήν χρησιμοποίησιν τοδ Παναγή διά τά οικονομικέ 
τοδ χράτους. .Μόνος αύτός θά δονηθή νά ά ρ η . .  - τήν αναγκαστι
κήν κυκλοφορίαν!

■ — -----------------------ς—  --------------------------------
Τοδ ΧΑΡΑΜΗ τό παγωτό πηγαίνετε νά φάτε, ^.

-τό φλογισμένο .«Τήθφΐ'βΚς Λρβσάτο'θά τό Χάμη.
Στόματα κόρης, άνανά χαί χρέμα θά ρουφάτε, 

καί δέν θά λέτε τα λεπτά πώς πήγανε ΧΑΡΑΜΙ


