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Ρ). ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ αιευηυκτης

Η ΕΝ ΠΑΤΡαΙΣ ΚΛΙ ΑΙΓΙΩI
γενομένη τω κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΩ αυθόρμητος 
υποδοχή τών Καλαβρυτινών έκλογέων, καΐ πλήθους Πα- 
τρινών καί Αίγιέων, δέν είναι φαινόμενον εχον αποκλει
στικήν σημ.ασίαν τιμής καί αγάπης ττρός τό άντικείμε- 
νον τής δεξιώσεως αύτής. Βεβαίως ό κ. Οικονόμος έχει 
εις τά μέρη εκείνα φίλους, οπαδούς, συνεργάτας, έκτι- 
μητάς, λάτρεις καί θαυμαστά; άκόμη' τον έγνώρισαν, 
τον ήγάπησαν, τον έξέλεξαν άλλοτε πρώτον αντιπρόσω
πόν των, τόν παρηκολούθησαν έν τή βουλευτική πολι
τεία του, έμελέτησαν τάς αγορεύσεις του, τάς λογοδο
σίας του, τά προγράμματα του, έθερμάνθτ,σαν ύπό τών 
Ιδεών του, έλυπήθησαν διότι έπροτίμησε κατά τήν νέαν 
Βουλευτικήν περίοδον άντί τών Καλαβρύτων τήν ’Αττι
κήν, τώ παρεπονέθησαν, καί τινες άκόμη τόν έγκατέ- 
λειψαν, άλλ’ άμα κενωθείσης μιάς θέσεως έν τή έπαρχία 
των έσπευσαν νά τόν ζητησουν, νά τόν προσκαλέσουν, 
έςέδωσεν ε’ις σύλλογος εκλογικός πρόγραμμα έπ* όνόματι 
αύτοΰ προς άπαντας τούς Καλαβρυτινούς, τόν ήνάγκα
σαν νά κατέλθη κάτω καί τώρα τόν περιστοιχίζουν, τόν 
υποδέχονται, τόν προσφωνούν καί αγωνίζονται νά τόν 
άναδείςωσι καί πάλιν δι’ ίσχυράς πλειοψηφίας αντιπρό
σωπόν των, έναντίον τών αθεμίτων συνοικεσίων τοϋ Κα- 
πόνη (Σ. ΙΙετιμεζά) μετά τοϋ Α. Ζαίμη, έναντίον τών 
παλαιών, τών φεουδαρχικών, τών αμαρτωλών επιρροών.

Άλλά πλήν τής προσωπικής αύτής όψεως τοΰ ζητή
ματος, ύπάρχει καί άλλη εύρυτέρα, άνωτέρα καί τοϋ 
προσώπου τοΰ Οικονόμου καί τών προσώπων τών φίλων 
του. Είναι ή εποψις τής νέας πολιτικής, ήτις άπό πολ
λοΰ ήρχισε νά έπωάζη εΐ; τά ελληνικά πνεύματα καί 
παραδόςως πως ήρχισε νά τρέφηται είς τά αύτά γραφικά 
βουνά οπού έτράφη ώ; χρυσαλλίς καί έξεκολάφθη ώς 
ψυχή, ή ώραία, ή θάλλουσα, όχι ιδέα, άλλά πράξις τής 
μεγάλης μας έπαναστάσεως. Τής νέας πολιτικής δμολο- 
γουυ.ένως είς τών μάλλον εύγλώττων διερμηνέων ύ- 
πήρζε καί ό ’Αριστείδης Οικονόμος, μετ’ έπιμονής, ήτις 
εκδηλουται πάντοτε παρά τοΐς έχουσιν ώρισμ.ένας ιδέας,

μετ’ έπιμονής, ήτις πολλάκις τόν καθίστα οχληρόν είς 
ήμάς τούς φιλοκαίνους και φιλοποικίλους κατοίκους τής 
πρωτευούσης. Άλλως,άν γνώρισμα τής μεγαλοφυίας λο- 
γίζηται καί ή υπομονή, ή σκοτεινή αύτη καί μή βάλ- 
λουσα άναλαμπάς άρετή, έπίσης κύριον γνώρισμα τών έ
χόντων νά άνοίξωσι δρόμον διά μέσου προσώπων,πραγμά
των, προλήψεων, συμφερόντων, έξεων καί παθών, διά 
τούς αναλαμβάνοντας νά ταϋτίσωσι τόν βίον των μετά 
μιάς κεντρικής ιδέας, καί μέ θυσίαν άκόμη αύτών τών 
ιδίων, έννοούμεν τής προσωρινής δημοτικότητος, ευεξίας 
καί σταδιοδρομίας τών σημαιοφόρων τής ιδέας αύτής. 
Καί ό Οικονόμος εύρε τήν ιδέαν του, τήν έκάρφωσεν έν 
τώ έγκεφάλω του,τήν κατέστησε σχεδόν μονομανίαν, τήν 
άνήγαγεν είς άξονα τοΰ πολιτικού του βίου, τής βουλευ
τικής του δράσεως, τής δημοσιογραφικής καί δημοσιο- 
λογικής ένεργείας του. Ή ιδέα είναι ή εκλαϊκευαες τής 
έλληνικής πολιτικής, διατετυπωμένης έν εύρει προγράμ- 
ματι, περιέχοντι όλας τάς μεταρρυθμίσεις, τάς τε έγγυ- 
τέρας καί άπωτέρας, τάς τε εύρυτέρας καί στενοτέρας.

Δέν έξετάζομεν άν ολαι αΐ μεταρρυθμίσεις είναι ή όχι 
έφαρμοστέαι, άν ολαι είναι μεταρρυθμίσεις πρός τά πρό
σω, ή μεταρρυθμίσεις πρός τά όπίσω' ουδέ λαμβάνομεν 
άκόμα ύπ* όψιν άν είναι ό Οικονόμος έκεΐνος όστις θέλει 
τάς έφαρμόσει. Ζωηράν διατηροϋμεν είσέτι εν τή μνήμη 
μας τήν πύρινον άγόρευσιν τού διασημοτέρου ρήτορος τού 
αίώνος, τοΰ ώοαίου.‘Ισπανού Καστελάρ, όστις δικτάτωρ 

[γενόμενος, έν τινι τών άγορεύσεών του άνέπτυξε ταύτην 
'τήν θεμελιώδη σκέψιν, ότι τάς τολμηροτέοας μεταρ
ρυθμίσεις τάς συνέλαβον οί άγαν φιλελεύθεροι καί τάς 
έπραγματοποίησαν οί άγαν συντηρητικοί.

Δι’ ήμάς άρκεϊ ότι ό Οικονόμος είναι πολιτευτής με
ταρρυθμιστής· τής ιδιοσυγκρασίας μας είναι νά τόν ύπο- 
στηρίζωμβν, νά τόν θέλωμεν έν τή Βουλή, παλαιστήν 
δρώντα, άναπτύσσοντα τό σύστημά του, άντικρούοντα 
τό σύστημα τών έναντίων. ’Εξηγοΰμεν λοιπόν τάς τιμάς 
τάς γιγνομένας τω Οικονομώ έν τε Πάτραις καί Αίγίω 
καί Καλαβρύτοις ώς τιμάς παρεχομένας είς ιδέας, ών 
έσμέν καί ήμεΐς άρχιθεράποντες, είς ιδέας αΐτινες θάτ-
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τον η βράόιον θα σχηματιβωσι τό φωτεινόν στερέωμα τής 
ελληνικής πολιτικής, άποσπώσαι αυτήν άπό τοϋ φαύλου 
κύκλου εις ον την εστροβίλισαν πολιτικοί διεφθαρυ.ένοι καί 
εκνενευρισμένοι, ως ί Κουμ,ουνδοΰρος χαΐ οί οπαδοί του.

Βλέπομεν δέ τό περίεργον φαινόμενον τής .έπιρροής 
ενός ατόμου έπί μιά^έπαρχίας. Γνωρίζομεν φυσιολογι
κήν τινα θεωρίαν I ερμανοΰ συγγραφέως Κοινωνιο- 
λογίας, καθ δν νευρική τις εκλυσις έςασκεΐται άπό ισχυ
ρών χαρακτήρων ή πνευμάτων έπί πλήθους άκροωμέ- 
νου φέρ ειπεϊν ρήτορα άκατα'σχετον ή και έπί κοινω
νίας ολοκλήρου, καί έπί τμήματος άκόμη χρονικού. Καί 
παραδεχομεθα ότι μεταξύ τής έπαρχίας Καλαβρύτων καί 
τοΰ Οικονόμου άπεκατέστη πνευματική τις συνάφεια καί 
ιδεών καί αισθημάτων. Εις τούς συνεπαρχιώτας του ό κ. 
Οικονόμος κατώρθωσε νά μ.εταδώσγ δχι μόνον τάς ιδέας 
του, τάς όποιας ενεστερνίσθησαν, άλλά καί τόν τρόπον 
του άκόμα τού, σκέπτεσθαι, καί τόν τρόπον αύτόν τοϋ 
εκφράζεσθαι. II ιδιοφυία τοϋ ύποψηφίου βουλευτοϋ Κα
λαβρύτων υπήρ,εν άρκετά δυνατή, ώστε νά συμπαρασύρη 
κατόπιν της όλομχλειαν καοδιών καί πνευμάτων. Περίερ
γοι άναγινώσκομεν τά προγράμματα τά όποια συντάσσουν 
αυτοί επ όνόματι τοϋ Οικονόμου. Περίεργοι άκούομεν 
τάς προσφωνήσεις ανεξαρτήτων δικηγόρων, έν αίς επανα
λαμβάνεται ή φράσις καί τό πνεύμα τοϋ Οικονόμου. Μή 
νομίσητε δια τοϋτο δτι οι Καλαβρυτινοί γίνονται όργανά 
του. Γους έγνωρίσαμεν' είναι άνεξάρτητοι,δσον φαντάζε- 
σθε· υπερήφανοι, εις τό μέγιστον σημεΐον.Πολλάκις λαμ- 
οάνουσι τοιαύτην στάσιν, ώστε νά νομίση τις δτι αύτοί 
καθιστώσιν οργανόν των τόν κ. Οίκονόμον. Δέν εύρίσκο
μεν λοιπόν άλλην έςήγησιν ή δτι αί αύται άρχαί έπή- 
νεγκαν συγγένειαν ιδεών καί άφομοίωσιν άσθημάτων καί 
χαρακτήρων.

Τοϋτο παρόξυνε τόν παλαιόν αμαρτωλόν Σωτήρην 
Πετιμεζάν καί τόν νέον αμαρτωλόν Α. Ζαίμην. Έπλη-Ι

" ΕΐίΙΦΥΛΛΙΣ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΜΙΑ ΤΟΪΡΚΟΠΟΪΛ’ ΑΓΑΠΗΣΑ.
ιβτβ

(Ίϊ. άριβ. 282).

Ώς έοικεν, ό Πασσάς είχε πλέον σχηματίσει περί έμοΰ 
πεποίθησίν ολως άβλαβή· ήμην ώς βλάξ, ώς ήλίθιος, 
ώς παλαβός τέλος, έφ’ ω καί πρό τής ώρισμένης ώρας 
τής εσπερίδας, ένδύσας με σαλβάρια τουρκοπούλας καί 
ξουρίσας με τά μουστάκια, δπερ χριστιανικώς έδέχθην, 
μέ είσήγαγεν είς τό χαρέμι του, διά νά διασκεδάση τά 
γύναιά του, άτινα άκούσαντα παρ’ αύτοΰ τάς παλαβο- 
μάρας μου καί άποθαυμάσαντα τά βλακείας μου, παρα- 
κλητικώς άπήτουν, νά μέ ύπάγη νά γελάσουν.

Προτού είσαχθώ έζήτησα νά σφίξω έ'να όιό τρεις μα
στίχας, δπερ εύχαρίστως μοΰ έπέτρεψεν ό Πασσάς, γιά 
νά κάμω περισσότερον κέφι.

Κατά τήν όγδόην τής νυκτός συνοδευόμενος παρά τοΰ 
ίδιου πασσά είσηγόμην εί; τό χαρέμι του έν γυναικεία 
στολή.

Ιροφορήθημεν δτι συνεδέθησαν άμφότεροι ΐνα έμποδίσωσι 
•τό ύπέρ Οικονόμου ρεΰμα. Περί τοϋ πρώτου δέν άπορόΰ- 
μεν δέν άλλάσσει δοράν ό γηραιός λύκος' δταν μάλιστα 
τύχη ύπό τήν παλαιάν αύτην δοράν νά κρύπτηται τόση 
εύστροφία ψυχής, τόση εύθυμία πνεύματος, τόση απά
θεια καί τόση ενέργεια, δση διακρίνει τόν τόσον προώρως 
μαράναντα τήν δημοτικότητα καί τό κϋρος αύτοΰ Κα
λαβρυτινόν πολιτευτήν. Ό κ. Σ. Πετιμεζάς είναι £κ 
τών άγχινουστέρων στρατιωτικών μας και τών άγχινου- 
στέρων πολιτευτών μας. Σπανίως Ελλην στρατιωτικός 
έγνώρισε τόσον καλά τήν τέχνην του καί τόσον καλά 
τήν τέχνην τοΰ πολιτεύεσθαι.Άλλως τε δέ ένδιαφέρεται 
τήν φοράν αύτήν ώς άδελφός ένός τών ύποψηφίων. Άλλ* 
έκπληττόμεθα περί τοΰ νεαροΰ Ζαίμη, ον έτίμησε δίς ή 
έπαρχία του δχι βέβαια διά τήν προσωπικήν του ικανό
τητα, διότι τοιαύτην δέν ελαβε τήν εύκαιρίαν νά έκδη- 
λώση είσέτι, άλλά διότι είναι γόνος οικογένειας ήν έλά- 
τρευσαν καί λατρεύουν τά Καλάβρυγα. Πρός τόν νεαρόν 
αύτόν κύριον άν δχι πάσα ή έπαρχία, άλλά μέρος αύτής 
έξεδήλωσε τήν εύχήν της καί τήν έπιθυμίαν της δπως 
άντί παντός άλλου καί αύτός διά τής επιρροής του ύπο- 
στηρίξγ τόν εκλεκτόν τών Καλαβρύτων. Ήδύνατο νά 
μήν είσακούση τής εύχής ταύτης' ειχεν δμως δικαίωμα 
νά τήν πολεμήση ; ’Ενώ δέν έπολιτεύθη άκόμη, ένφ ή 
πατρίς, ούτε ή κατά μέρος, ούτε ή καθόλου, ovtfer τώ 

στείλει, έπρεπε νά κατέλθη είς τήν ίχ.Ιογιχήν πολιτικήν
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Πιστεύομεν ό’τι ό πόλεμος τών δύο θά έξερεθίση πλειό
τερον τούς φρονηματίας Καλαβρυτινούς καί δτι τό όνομα 
τοΰ κ. Οικονόμου θά έξέλθη μετά πλειοτέρων τιμών έκ 
τών εκλογικών καλπών τη 2 Μαίου

Καλεβάν.

Μετημφιεσμένος ούτως εισήχθην έν τώ χαρεμίω.
Τήν διά τάπητος έπιστρωμένην αίθουσαν έκόσμει χα

μηλόν μεντέρι, διήκον άπό τοΰ ένός άκρου μέχρι τού άλ
λου τής αιθούσης.

Έπ’ αύτοΰ έκάθηντο οκλαόόν τρεις όθωμανίόες μ.’ ά- 
σκεπή τά πρόσωπα.

Ή μία έξ αύτών μεσήλιξ ήτο μελαχροινή, μέ μαΰρα 
μάτια, πλουσίαν κόμην, μέ ύπέρ τό δέον όγκούμενον 
στήθος.

Ή δευτέρα, είκοσαέτις ώς έοικε, ήτο καστανόχρους, 
μέ μεγάλα άμυγδαλωτά'μμάτια, σώμα πρός τό εύτρα- 
φές κλίνον, άνάστημα ύψηλόν καί στήθος μέτριον.

Ή τρίτη έκάθητο παρά τήν γωνίαν, άμελώς ήμιεξα- 
πλωμένη έπί τοΰ μεντερίου, κρεμάμενον έχουσα τόν πόδα 
καί παίζουσα μετά τοϋ πασουμακίου της, δπερ τή, είχε 
ξεφύγει_.

θά ήτο φαίνεται, πολύ μικρά, δεκαπέντε έως δεκαέξ 
έτών.

Λευκοτάτη, μέ ξανθήν κόμην λελυμένην, στόμα μι
κρόν, χείλη κατακόκκινα ώς φωτιά, όδόντας μόλις δια- 
κρινομένους, όφρΰς τοξοειδείς καί μαύρας σάν τό κάρ
βουνο, μέ μάγουλα σάν μήλα, λαιμό ολοστρόγγυλο καί 
παχουλόν, χεΐρας ζωγραφιστάς, καί πόδα χυτόν. Τό στή
θος έφαίνετο, δτι ήθελε νά διαρρήξη τόν λεπτόν στηθό
δεσμον καί νά πεταχθή, έξω, ώς ήφαιστίου πεπυρακτωμέ— 
νος λίθος.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Εμπρός λοιπόν, Κορίνθιοι, ’στό πόδι σηκωθήτε, 
καί μέ κλαδιά άγριεληάς καταστεφανωμένοι 
’στό Καλαμάκι τρέξετε νά μάς ύποδεχθήτε 
χαρούμενοι, άξένοίαστοι καί ’λίγο μεθυσμένοι.
’Ας στρίψη μέσα ’στή χαρά ή βίδα τοΰ μυαλού σας, 
χαρήτε, τά έγκαίνια θά γίνουν τοΰ ’Ισθμού σας.

Οί δρόμοι, τά σοκάκια σας άς ήναι γυαλισμένα, 
γ’ατί θάλθοϋν οί ‘Υπουργοί καί δλο τό Παλάτι, 
κι’ άν πρόσκλησι δέν έστειλε ό Τούρ καί είς έμένα, 
άλλά θά έλθω καί έγώ γιά νά τοΰ ’μπώ ’στό μάτι. 
’Ολίγο χώμα δά κι’ έγώ 'στά φτυάρι σας θά ρίξω, 
καί τ’ άργυρό αμάξι σας μονάχος θά τραβήξω.

»
Μαζί μέ τή βασίλισσα κι’ έγώ φωτιά θά δώσω
σέ τόσους δυναμίτιδος μεγάλους ύπονόμους,
τό βράχο τόν θεόρατο μέ μιά νά ξερριζώσω,
καί νά τινάξω ’στά ψηλά κεφάλια, σπήτία, δρόμους.
Κι’ έγώ εύχαΐς γϊά τόν ’Ισθμό άπό καρδιάς θά ψάλλω,
καί μέ τοΰ Τρίπου τό κρασί ’στό κέφι θά τό βάλλω.

Πλήν τών τριών γυναικών παρίστατο καί δούλη μαύ-ί 
ρη, ήτις άμα τη εΐσόδω μου, μέ ένητένισε μέ βλέμμα 1 
αύστηρόν, ύποπτον καί διαρκές.

Τό δικό μου τό ’μμάτι επεσεν άμέσως έπί τής μικράς 
όθωμανίόος.

Ίλεως έμοΰ γενοΰ, κύριε !
Ητο ή τουρκοποΰλά μου, τό }Wr έκεΐνο ποΰ μέ τρέ

λανε.
Έστράφην νά ί’δω κάθισμά τι δπως καθίσω.
Δέν ύπήρχεν ούδέν.
Έπρεπεν άραγε νά καθίσω στό μεντέρι μεταξύ τών ό- 

θωμανίδων ; ♦
Τοελλός γιά τρελλός.
Χωρίς νά περιμένω πρόσκλησιν μετά άποφασιστικοΰ 

βήματος διευθύνομαι πρός τήν τουρκοποΰλά μου καί πα- 
ρακάθημκι.

Χώς κελντί, μέ είπεν αύτη, χωρίς νά μετακινηθώ τής 
θέσεώς της.

— Σαφάς κελντί, άνταπήντησα έγώ, βλέπεις, έξηκο- 
λούθησα, πώς τάμαθα τά τούρκικα φαρσί ;

Πές μου, φώς μου, στό θεό σου, 
τοϋρκα είσαι, ή ρωμηά, 
ή έγγλέζα ή φραντζέζα, 
κί’ έχεις τόση ώμορφιά ;

Τρομάξετε, μισέλληνες καί άλλοι περίδρομοι, 
άς πάψη πια ή πένα σας χολή γιά ’μάς νά χύνη· 
έκεΐνο δπου άρχισε ή παντοκράτωρ ‘Ρώμη 
θά τό τελεϊώση σήιΛρα ή νέα Έωμηοσύνη.
Ελλάς καί Ρώμη ! . . ρίξετε τήν άδική σας πένα . . 
μέ τής Κόρινθου τόν 'Ισθμό ενώνονται είς έ'να.

Έμπρός, έμπρός, Κορίνθιοι, καί ό ’Ισθμός έκόπη,
ή Στερεά καί ό Μωρίάς χωρίζονται μέ λύπη,
μάς έρχεται κοντήτερα ή φίλη μας Εύρώπη,
καί άλλο γιά τό μέλλον μας θαρρώ πώς δέν μάς λείπει.
Τί τόν φυλάτε ; κόφτε τον ’στο διάβολο νά πάγη,
ν’ ανοίξουν τά Ταμεία μας, ν’ άνοίξουν τά πελάγη.

Έμπρός, έμπρός, μέ τόν ’Ισθμό τό έθνος μας πλουτίζει, 
κι’ ό τρισκατάρατος Μαλιάς—άλλ’ δχι δ τής μπύρας— 
θά πάψη τά καράβια μας ν' άναποδογυρίζη, 
καί δέν θ’ άφίνγι ορφανά, καί δέν θ’ άφίνη χήρας.
Κάτω τό σκιάχτοο κι’ ό φονιάς τής ναυτιλίας δλης, 
καί ζήτω ό συνώνυμος τοΰ Κάδον ζυθοπώλης.

Έμπρός, έμπρός, χαράξετε παντού συγκοινωνίαις, 
γιά νά συγκοινωνήσουμε γυναίκες, άνδρες, δλοι, 
έμπρός κΐ οί σιδηρόδρομοι καί ή όδοποιίαις, 
νά γίνγ τό ‘Ρωμαίϊκο μιά ’μέρα περιβόλι.
Μά κάτι θέλει νά εύρή καί τ’ άδειο μου κεφάλι, 
καί ίσως τό ΓΙηδάλιον τ’ ’Αεροστάτου βγάλη.

Soui'is.

Άμάν κουζούμ, άμάν γιαβρούμ, 
κάνε χανούμίσάφι, 
ούτε καλέμι ούλεμά 
τό ντέρτι μου δεν γράφει.

Δέν έχρειάζετο νά είπω περισσότερα, δπως διεγείρω 
τούς άσβέστους γέλωτας τών όθωμανίδων' ή μικρά μά
λιστα, παρ’ ή είχον καθίσει, έτεντώθη στά γέλοια, έξα- 
πλωθεΐσα έπί τοΰ μεντερίου, έν θέσει προκλητική.

Άν ήμην αύτοκράτωρ, θά έβγαζα ούκάζιον, άν βασι
λεύς, διάταγμα, άν νομοθέτης νόμον, δι’ ού νά έπιτρέ- 
πωνται άτιμωρητεί είς τούς τρελλούς τά πάντα.

Μ’ ολη μου τήν τρέλλα, ένόησα κάλλιστα δτι θά ήτο 
πραγματική τρέλλα, άν άπετόλμουν τρελλήν τινα έπιχεί- 

I ρησιν.
' Άλλ’ ούτε μέχρι λόγων πάλιν ήθελον νά περιορισθώ.

Έσκυψα καί πήρα τό πασουμάκι της νά τής τό βάλω.
Έκείνη ούτε μετεκινήθη τής θέσεώς της.
Ή άγρια δμως άραπίνα προύχώρησεν έν βήμα πρός έμε 

άπειλητικώς.
Μά τήν άλήθεια τήν φοβήθηκα.
Μοΰ έφάνη δτι ήθελε νά μέ φάγγ όλοζόντανον.
Έκ τοΰ φόβου έσκέφθην ν’ αγριέψω, έφ’ ω καί έγερ

θείς ειπον προς τήν μαύρην.
— Γιά νά σοΰ 'πώ, κυρά μου, τοΰ λόγου σου τί γυ-
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ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

Δέχεσθε, κύριε πρόεδρε τής Βουλή?, νά σάς συγχαρώ 
μεν ελληνιστί διά τήν ώραίαν άστυνομίαν ήν έξασκεϊτ 
εντός τής Βουλής ; Εισάγετε λοιπόν καί λωποδύτας τα
χυδακτυλουργούς έντός τοΰ μικροβασιλείου Σας’ καί τού

/__ __ - . Τ7! . _Aft- - - · · . -εισζ----------
λω
Οά „. -.......................
«χζοΛείον, πιστεύοντες έτι έπενοήσατε ώραΐον tableau 
i-ivant γελοιογραφικόν, διά τής παραδοχής καϊ έπαγγελ- 
ματιών λωποδυτών είς τό θεωρεΐον τών άνωτέρων υπαλ
λήλων, ώς μή ύπαρχούσης διακρίσεως μεταξύ τών μέ\ 
καί τών δέ. "Αν δέν έγνωρίζομεν πάλιν τήν άγγλικήί 
σας ανατροφήν καί οτι είσθε είς θέσιν νά διδάξητε τήι 
περί τούς τρόπους αβρότητα είς τόν συνάδελφόν σας κ. 
Παππαγεωργιου, θά έφανταζόμεθα δτι συμπεριελάβετί 
έν τή ζωντανή γελοιογραφία σας ολην τήν Βουλήν, υπό
δειξα; δτι πρέπει νά μπαίνη τις έκεΐ μέσα μέ τά χέρια 
σ’ τής τσέπαις. ’Αλλ’ άφοΰ δέν δυνάμεθα ούτε τό έν οΰτε 
τό άλλο νά έπινοήσωμεν, πειθόμεθα ό’τι ό κ. Κοσσονάκο; 
σάς έπαιζε τό παιγνίδι αύτό, θέλων νά δείξη ό’τι άν δέν 
δύναται νά συλλάβη τούς κυκλοφοροΰντας άνά τήν πόλιν 
λωποδύτας, τοΰτο συμβαίνει όιότι είναι τοιοϋτοι δζέν- 
τλεμαν, ώστε ό άρχιδζέντλεμαν κ. Βαλαωρίτης δίδει εΐ; 
αύτούς εισιτήρια άνωτέρων ύπαλλήλων καί κλέπτουν άπε 
.-ττωχύν ιερέα 6000 δραχμαί.

Τί πτωχοί δμως ποΰ είναι οί δυστυχείς οί παπάδες 
μας. Μπαίνουν είς τήν Βουλήν μέ ολίγα λιανώματα 
αόνον £ξ χιλιάδων δραχμών ! !

Αύτός ό κύριος στρατηγός Τύρρ άπό τούς πολλούς πολ— 
λέμους τούς όποιους έκαμεν έναλλάξ αύτομολών άπό τούς 
αυστριακούς είς τούς ’Ιταλούς καί πότε άγωνιζόμενος μέ 
χριστιανούς πότε μέ Τούρκους, τώρα καταδικαζόμενος είς 
θάνατον καί τώρα λυτρούμενος πρεσβείαις τής παναχράν
του βασιλίσσης Βικτωρίας φαίνεται νά έλησμόνησε τό 
πώς δει φέρεσθαι έν ειρήνη.

Διά τοΰτο έχει άνάγκην νά τώ ύπομνήσωμεν δτι έρ
χόμενος είς ξένον κράτος καί άναλαμβάνων Sv κερδοσκο
πικόν δημόσιον έργων, μεταξύ τών άλλων του καθηκόν
των ώφειλε νά σέβηται τόν έγχώριον τύπον ώς πρός τόν 
καθιερωμένον αντιπρόσωπον τής κοινής γνώμης. Οί δια
κόσιοι καί τριακόσιοι ίδιώται ούς προσεκάλεσεν αντιπρο
σωπεύουν εαυτούς- άλλ’ οί πέντε ή δέκα δημοσιογράφοι 
ούς θά προσεκάλει, θ’ άντίπροσώπευον τήν πρωτεύουσαν.

Δύο, ή τρεις δημοσιογράφοι, πρός ούς έστειλε προσκλη
τήρια προσεκλήθησαν ώς ήκούσαμεν παρ’ ενός έξ αύτών 
μάλλον ώς φίλοι ή μεσιτεία φίλων.

Ή έλλειψις αύτή στοιχειώδους αβρότητας πρός τόν 
έγχώριον τύπον ευφήμως ποιήσαντα μνείαν τοΰ ονόματος 
του καί μετ’ ενθουσιασμού ύποδεχθέντα τήν έπιχείρησιν 
του είναι μοναδική δι’ Εύρωπαΐον καί θά έπεθυμοΰμεν 
πολύ νά μάθωμεν ποΰ έσπούδασεν ό κύριος στρατηγός 
τόν τρόπον τοΰ φέρεσθαι."Οχι βεβαίως μεταξύ τών συνα
γωνιστών του Τούρκων ! ! !

Λίαν καλώς οί άρμόδιοι φοβούμενοι τήν ορμητικήν 
καί διά μιάς έκρηξιν τής έπιδημίας τοΰ τυφοειδούς πυ
ρετού, διέταξαν νά γίνουν προώρως—άπριλιάτικαι, άντί 
ίουνιακαί—αί έξετάσεις, διαλύουσαι ούτως έγκαίρως τάς 
έπιβλαβεΐς συναθροίσεις έν στενώ χώρω είς παραμονάς 
έπιδημικής έν.φανίσεως. Αί πρώται έξετάσεις έγένοντο 
αί τοΰ Βελενδζικοΰ Γυμνασίου. Οί μαθηταί, κατά τήν 
είθισμένην φράσιν, άπήντησαν λίαν έπιτυχώς. Τόσον

λησε τό καθήκον τοΰτο είς τούς έν λόγφ κυρίους, έπι— 
τρέψας νά μεταβάλλωσι τήν αΐθουσάν του είς στάδιον 
τοιούτων σκηνών.

Έδώσαμεν κόσκινο είς τόν κ. Διευθυντήν τής Άστυ
νομίας καί μάς άπαντά δτι είχεν ήδη αύτός άφ’ ής ά
νέλαβε τήν διεύθυνσιν. Τόσω τό καλλίτερον, μέ δύο κό
σκινα θά κάμη καλλίτερη δουλειά !

Είς τό έξής δύναται νά έχη σύνθημά του ό κ. Διευ
θυντής παρωδίαν τοΰ ρητού τοΰ δόν Μπαζίλιο : «Κοσκί
νιζε, κοσκίνιζε καί κάτι Οά μένη πάντοτε».

Άλλά περί μαγείρων κλητήρων προκειμένου, τόν πα
ρακαλοΰμεν έξ αυτοψίας νά πεισθή άν οί τριακόσιοι 
αύτοί κλητήρες είναι {’»· irtpytla δημοσίου ύπηρεσίας.

Ένώ είς δλα τά κρεοπωλεία τής πόλεως έφηρμόσθησαν 
οί πεουσινοί κανονισμοί τής διά κιγκλίδων περιφράξεως, 
τής έπί μαρμάρων τομής τών κρεάτων κλπ. μόνα τά 
άπέραντα κρεοπωλεία Τριγγέτα πλήν μικράς τίνος γω
νίας αύτών, πρός γελωτοποίησιν ίσως—έμειναν άσύδοτα 
άπό τήν άστυνομικήν αύτήν διάταξιν. Καί έμειναν ά
σύδοτα δχι θελούσης τήςάστυνομίας—έννοοϋμεν τήν προ- 
κάτοχον—άλλ’ άκριβώς μή θελούσης. Διότι ένθυμούμεθα 
πέρυσιν δτι καί ό Βασιλεύς αύτός διελθών έκεΐθεν παρε
τήρησε τήν έλλειψιν αύτήν εις τινα τών εβδομαδιαίων 
παρουσιάσεων τοΰ κ. Δούκα. Ό κ. Δούκας ώμολόγησεν 
δτι κατ’ άνωτέραν διαταγήν δέν ήδυνήθη νά έφαρμόση 
τόν κανονισμόν. Ποία νομίζετε ήτο ή άνωτέρα αύτη δια
ταγή ; Ή τοΰ βουλευτοϋ Πυλίας κ. Τριγγέτα, έπηρεά-

έπιτυχώς ώστε έντός ολίγου διορίζεται καί έπιτροπή, I 
πρός άπονομήν βραβείων ύπό τούς εύσκίους κλώνας τώνΙ 
πλατάνων τοΰ Μενδρεσέ ή τήν άρωματικήν αύραν τής 
περιβόλας τοΰ μακαρίτου Βούλγαρη, έκεΐ παρά τάς φυ- 
λακάς τής Αίγίνης. Ή έπιτροπή αϋτη θά όνομασθή ά>α- 
χριτιχή ίπιτροπ^ κατά νεωτερισμόν τοΰ διευθυντοϋ τών 
δημοτικών σχολείων κ. Σπυρίδωνος Λάμπρου. ’Επίσης 
προώρως ήρχισαν καί αί έξετάσεις τής γεωργικής σχο
λής, ήτις άπό τής Τύρινθος μετεβιβάσθη είς Άδάμας. 
Παρακαλοΰμεν τόν πρόεδρον τής έξεταστικής έπιτροπής 
κύριον Βουλπιώτην νά έπισπεύση τάς έργασίας, διότι οί 
καύσωνες είναι λίαν έπικίνδυνοι. Πρό πολλοΰ ήρχισαν αί 
έξετάσεις τοΰ Δανειακού σχολείου ύπό τήν έποπτείαν 
τοΰ κ. Δ. Λεβίδου, τόν όποιον παρακαλοΰμεν νά μή χα- 
ρισθή είς συγγενικάς συμπάθειας, άλλ’ αύστηράς νά ζη
τήση άπαντήσεις άπό δλους τούς έξεταζομένους, συγγε
νείς ή μή.

Ό τελευταίος δμως έξετασθησόμενος θά είναι ό κ. Πα
λαμήδης καί βεβαίως είτε συνεπεία τής έξετάσεώς του ό 
κ. Κουμουνδούρος εύρεθή μέ τάς άύάμαε είς άδαμιαίαν 
κατάστασιν, είτε δέν εύρεθή, άν οχι δ ίδιος, άλλ’ ό υιός 
του θά έξετάση καί αύτός τόν Παλαμήδη καί έσονται 
τότε οί έξετασταί έξεταζόμενοι, ϊνα πληρωθή κτλ.

Έν τώ ξενοδοχείω Φαλήρου ή λεγομένη χρυσή νεο
λαία παρέστησε σκηνήν πολύ ολίγον ίπποτικήν, πολύ 
ολίγον γενναίαν, πολύ ολίγον άνθρωπίνην, πολύ πολύ βα- 
σιβοζούκικην, ζεϊμπέκικην, κιρκασιανήν. Έντρεπόμεθα 
διά λογαριασμόν της νά έκθέσωμεν τήν σκηνήν. Είναι 
άλλως τε καί άηδής. Άποροΰμεν μόνον πώς ό διευθυντής 
τοΰ ξενοδοχείου κ. Κατσίμπαλης ό’στις άλλοτε χάριν τής 
έθνικής του άξιοπρεπείας, έδειξε μέ βαρεΐαν χρηματικήν 
ζημίαν του είς πρέσβυν τό πώς πρέπει νά φέρεται, ήμέ-

ρεύεις έδώ μέσα, δταν έγώ είμαι παρών ; Αΐ, τί γυρεύ
εις ; Δέν ξεύρεις δτι δ πασσάς μοΰ χάρισε της γυναίκες 
αύταΐς, καί δτι έγώ μπορεί νά έχω κέφι αύτή τήν ώρα ; 
Τί θά σέ έχω έγώ σένα ; Μπελά στό κεφάλι μου; Νά ή 
ώρα νά μή ηνε κανείς έλεύθερος μέσ’ στό σπίτι του ; Τί 
θά σέ εχω μάρτυρα έγώ έδώ, τί θά κάμω καί τί δέν θά 
κάνω; Κάνε μου τή χάρη νά κάμης μία μεταβολή, καί 
άλόν, μάρς !

Είς τούς λόγους μου τούτους ή μαύρη μέ έξετόξευσε 
βλέμμα θηριώδες, ένώ αί όθωμανίδες έξεκαρδίζοντο.

’Επήρα θάρρος.
Διά μιάς στροφής ταχείας έστράφην πρός τήν τουρκ 

ποΰλά μου καί εύρέθην έξηπλωμένος παρά τήν πλευρ: 
τ-ής τουρκοπούλας μου- δέν είχον προφθάσει νά έκτείν 
τήν αγκάλην μου, δπως τήν περιβάλω, ώς εϊχον άπ 
φασιν, δτε γοργή, ώς ιέραξ, ή μαύρη σπεύσασα πρός έμ 
μέ άνήρπασε καί μέ ήνώρθωσεν έπί τοΰ δαπέδου.

— Μωρή μουτζουρωμένη, στραβαραπίνα, άσχημομο'1 
ρα, φελάχισσα άνάγωγος, κακοανατεθραμμένη, κτήνο 
παληογυναΐκα, χωριάτα, ποιος σοΰ έδωκε τήν άδεια ι 
αύθαδειάζη ς έναντίον τοΰ κυρίου σου ; Θέλεις άμέσω 
τόρα, αύτή τή στιγμή νά διατάξω τόν τσε.ϋτη μου ' 
τοΰ πάρη αύτό τό κεφάλι τό τρισάθλιο καί έλεεινό ; Κ 
τί μέ ένόμισες έμένα ; Κάνένα κνώδαλο νά μέ κάμης δ, 
θέλεις, ένώ έγώ είμαι έλεύθερος νά κάμω έδώ ο,τι βέλα:

Σοΰ είπα μία φορά νά φύγης, δευτέρα φορά άν σοΰ τό 
’πώ, ζωή δέν έχεις! Άκοΰς έκεΐ άναίδεια άναιδείας ! Κα- 
κοήθεια, ποΰ ήκούσθη ποτέ αύτό νά τόν παραφυλάγουν 
κανένα καί μέσα στό σπίτι του, καί μέ ποιαϊς ; Μέ τής 
γυναίκες του.Μάρς άπό δώ.Σηκτήρ μπουρντνά. Μουτζουρω
μένη γάτα. Τοΰ διαόλου τή γυναίκα ! Ηλθε ’δώ νά 
μάς κάμη τόν έξελεγκτή.

Μόλις είχον αποπερατώσει τάς πρός τήν μαύρην πα
ρατηρήσεις μου είσήλθεν ό πασσάς, δστις ίδών τά γύ
ναιά του λυγωμένα ’στά γέλοια κατενθουσιάσθη διά τόν 
έξυπνο μπούφο τόν όποιον εύρε πρός διασκέδασιν τοΰ χα
ρεμίου του.

Πρός τόν πασσά ώς συνέχειαν τών κατά τής μαύρης 
παραπόνων μου άπηύθυνα τάδε :

— Κύριε πασσά, έγώ ένόμιζα δτι οί άνθρωποι έχουν 
διάκρισιν είς τόν κόσμο, ποτέ δέ δέν ήλπιζα δτι θά εύ
ρίσκετο μία τσουκαλομοΰτρα άράπισσα νά τολμήση νά 
άντισταθή είς τάς παρατηρήσεις μου καί νά αύθαδιάση 
έναντίον μου. Ναί μέν έδωκε ά θεός νά γίνω τρελός γιά 
μιά τουρκοποΰλα, άλλά δέν έγινα τοιοΰτος γιά τά μοΰ
τρα αύτοΰ τοΰ άνθρωπίνου τέρατος, τό όποιον έτόλμησε 
νά μοΰ κάμη ένστάσεις έπάνω είς τά γοΰστά μου. ’Ε
πάνω στήν ώρα ποΰ έκόντεψα νά ’βρώ τό ι'ΐτ.

— Έννοια σου, μοΰ άπήντησεν ό πασσάς, μόλις συγ- 
κρατών τούς γέλωτας, καί έγώ θά τήν μαλώσω, άν

τρέψη νά κονέψω στό στίτι του καί γιά νά μέ γουστά
ρουν ο,τι ώρα ήθελον.

Τρελός άνθρωπος φόβο δέν έχει γιά γυναίκας, είνε 
ζώον τετράπουν δι’ αύτάς, ζώον άναίσθητον, ζώον λα
λούν άνθρωπίνην γλώσσαν, παπαγάλος τέλος πάντων, 
φαίνεται δέ δτι τοιαύτην τινά ιδέαν συνελαβε δι’ έμέ ό 
πασσάς, διότι ύποχωρών είς τάς παρακλήσεις τών γυ
ναίων του είπε :

— Καλά, άπόψε δέν θά κάτση έδώ, άλλά αύριο χω
ρίς άλλο θά τοΰ παραγγείλω ένα κλουβί καί θά τόν 
βάνω μέσα νά τόν έχετε ολη μέρα έδώ στή σάλα σας 
νά παίζετε.

Ή πασσαλίδικη πρωτότυπος αύτή ιδέα, ώς είκός, 
δέν μοΰ ήρεσε ποσώς έφ’ ω καί έσπευσα νά διαμαρτυ- 
ρηθώ, ίσχυριζόμενος δτι τό κλουβί θά μοΰ έπεφτε στενό 
γιά νά σουλατσάρω, έπειτα δέν μοΰ ήρεσε καί νά ήμαι 
κρεμασμένος ’ψηλά καί νά βλέπω τούς άνθρώπου; άπό 
κάτω μου.

Πρός τάς ενστάσεις μου ταύτας ό πασσά; μοί άπήν
τησεν δτι τό κλουβί μου θά ήτο εύρύχωρον καί έπί τοΰ 
πατώματος.

— Τότε, ήρώτησα, ποΰ θά κοιμούμαι ;
— Ά μά θά σοΰ πάρω καί μιά κούνια.
— Κούνια; Καί θά κοιμώμαι μονάχο; μέσα σ’ αύτή ;
— Βέβαια, άλλ’ αν θέλης συντροφιά σοΰ δίνω τήν ά-

άλλη φορά σοΰ πή τίποτα.
— Νά τήν μαλώσης άλλη φοοά ; Καί έχει σκοπό 

καί άλλη φορά νά μοΰ κάμη τά ίδια ; Όχι, κύριέ μου, 
θέλω νά τήν μαλώσης τόρα άμέσως καί νά τήν διώξης . 
μάλιστα νά μή τήν βλέπουν τά ’μμάτια μου, τήν κα-; 
κοήθη. Τί, κατάσκοπος θά μοΰ γίνη ;

Είς τούς λόγους μου τούτους ή τουρκοποΰλά μου ή
γέρθη μειδιώσα, καί τύπτουσά με θωπευτικώς είς τούς 
ώμους.

— Γιαβάς, γιαβάς, μοΰ είπε, θά τήν διώξη ό πατέ
ρας.

— Πατέρας, άνταπήντησα στρεφόμενος πρός αύτήν 
σπασμωδικώς, ποιος είναι πατέρας σου, ό πασσάς ; Αύ
τός, μάθε κυρά μου, δτι δέν μπορεί ποτέ νά έχη παιδιά, 
μπορεί νά ήνε πασσάς όσο θέλει, άλλά δέν έχει τό δι
καίωμα νά ήνε καί πατέρας καί πολύ μάλιστα σοΰ, ή 
όποια είσαι άδελφή μου. "Αν θέλης νά έχης τόν πασσά 
πατέρα, πρέπει νά μ’ έχη καί αύτός έξ άνάγκης παιδί 
του, καί γιά νά μέ έχη παιδί μου, πρέπει πάλιν έξ ά
νάγκης νά μέ έχη καί μέσα στό σπίτι του νά κατοικώ, 
καί γιά νά κατοικώ στό σπίτι του, αύτή ή άραπίνα δέν 
πρέπει νά κατοική, διότι συχαίνομαι νά τήν βλέπω μ’ 
αύτά τά μ,οΰτρα τά μουτζουρωμένα.

Αί όθωμανίδες είχον καταγοητευθή έκ τών μωρολο
γιών μου καί όμοφώνως έξελιπάρησαν τόν πασσά νά έπι-)
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«αντος τόν Παπαμιχαλόπουλον, έπηρεχσαντος τόν Δού
καν, έπηρεάσαντος τόν ύπαστυνόμον τοΰ Τμήματος. 
Διότ·. ό κ. Τριγγέτας δέν έννοοΰσε νά έξοδεύση διά νά 
βάλη κιγκλίδας είς τά μαγαζιά του, δέν έννοοΰσχν δέ 
κχί οί κρεοπώλαι είς|οΰς τχ έχει ενοικιασμένα !

Σάς έρωτώμεν είς τνιν πεοίστασιν αύτήν ποιος είναι 
βασιλεύς τών Έλλήνων, ό Γεώργιος Α . ή ή Α. Μ. ό 
Τριγγέτας Α'.

Άπόκειται είς τόν φιλοτιμότατον Διευθυντήν μας νά 
καταστήση τόν Βασιλέα τών Έλλήνων Γεώργιον βασι
λέα χαί τοΰ κ. Τριγγέτα.

ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ
(ΤΟΓ ΕΠΙΚΟΙ* ΑΝΤΛΠΟΚΡΙΓΟΤ ΜΑΣ)

Είς όλα τά μέρη τοΰ κοσμου, οσα γινώσκω, ειδον, ότι 
οί πυροβολισμοί καί αί τραχατροΰχαι ρίπτονται τό Πά
σχα.

Είς τήν πόλιν μας τοιαύτη διάκρισις δέν γίνεται.
Πυροβολούν ολοι, έν πλήρει αγορά, κατά βούλησιν. 

’Ρίπτουν κανόνια.
Ο κυρ Μπουκλάκος όιάδιατάξεώς του άπηγόρευσε τήν 

Μεγάλην Εβδομάδα τής τράκες. Καί όμως ούδέν με- 
τήλθεν απαγορευτικόν μέτρον κατά τών ριπτομένων κα
νονιών, έν τών οποίων μάλιστα, τό τοΰ κ. Καρβώνη,

ραπίνα νά σέ φυλάη καί νά μή σέ φάη καμμιά γάτα.
Μετά τά λεχθέντα ό πασσάς μέ παρέλαβε μεθ’ έαυτοΰ 

καί μ’ ώδήγησεν είς έτέραν αίθουσαν οπού πολλοί βέηδες 
μ’ άνέμενον ώς μεσσίαν.

Αμα είσήλθον έχαιρέτισζ αύτούς μέ διπλούς τεμε
νάδες, οΰς άνταπέδωκαν έκεΐνοι, εύσεβάστως τών θέσεών 
των εγειρόμενοι.

Μοί έδόθη κάθισμα καί τσιμπούκι, ό δέ πασσάς ήρ- 
•ςατο πρώτος, όπως με κεντήση, τής μετ’ έμοΰ συνομι
λίας.

— Αί, εφέντη, μοΰ είπε, πώς τά βρίσκεις τά καφτά
νια ποΰ σοΰ φόρεσα ; Μή σέ στενεύουν ;

— Δέν μέ στενεύουν, άλλά δέν έχουν πέρασι, γιατί 
αί γυναίκες δέν μέ πήραν καθόλου γιά γυναίκα καί δέν 
μοΰ έκαμε καμμιά χωρατά.

— Σιγά σιγά δά, ώς ποΰ νά σέ συνειθίσουν.
— Δέν μοΰ είπε κάμμιά ψίτ.
—Μάφοβήθησαν μήτής κλέψης σάν τήν μαξιλάρα σου.
— Τήν μαξιλάρα μου, κύριε πασσά, είχα πολύ δί

καιον νά τήν κλέψω, διότι ήτο δική μου, καί ήθελε νά 
μοΰ κάμη έργολαβία.

Είς τούς λόγους μου τούτους οί περισυνηγμένοι τοΰρ-

έτσονρούφ.Ιίσε πολλούς, καί συνετάραξε τήν άγοράν τό
σον, όσον ή άπό 6,500 όκάδας πυρίτιδος ύπόνο«.ο- -οΰ 
Κ. Μάτσα. ’

Σοι φαίνεται περίεργος, καί όμως είναι άληθής ή τοι
αύτη παράβασις.

Τό δέ νοστιμον είναι ότι, ολοι αύτοί οί -ταρα&ίεαι 
τών κειμένων Νόμων εΐναι οί κάλλιστοι τών άνθρώπων 
μέχρι τής παραμονής τής πτώσεώς των . . .

Διότι έλησμόνησα νά σοι είπω ό'τι τά τοιαΰτα κα- 
νόνια, διαφοροτρόπως βαπτίζονται ένταΰθα.

Ό κ. Καρβώνης, λέγει ό είς, έπεσε μέ 400,000 φρ. 
Δέν είναι έπιτυχής ή εκφρασις. Τούναντίον δύναταί τις 
νά είπη οτι σιμώθηκε μέ 400,000. Αύτό ονομάζεται 
χανόνι.

Ό κ. Κατσούλης λέγει έτερος, έκαμε .ττώσΐΓ, μέ 60, 
000 φρ. καί έφυγε. Τί στάσιν; Στάσις είναι νά όφείλης 
καί νά φυγής, ή ysvjvd ; Άλλ’ αύτό ονομάζεται ροχέττα.

Ό κ. Πεϋρέτ, άδαμαντοπώλης, ψάλλει άλλος καί ό κ. 
Κερασιώτης, έμποροατζέντες, ό μέν μέ παθητικόν 80,000 
φρ. ό δέ μέ 35,000 τό έδρόντιςαν. Καί έδώ άνεπιτυχής 
ή εκφρασις διότι πρόκειται πλέον περί μικρών πραγμά
των, περί τράκας, ήτις δέν βροντά.

’Οπωσδήποτε οί άνωτέρω Kopiot διεποίκιλαν τήν μο
νοτονίαν τής άγοράς μας, καί έκαμαν στάσιν ή έκαμαν 
jpfl'jad, ώς τόν κ. Κατζούλην, δηλαδή τά δύω ά'κρα έ
ναντία, τ’ αύτό σημαίνοντα.

Καί δέν είναι τοΰτο μόνον, άλλ’ υπήρξαν τά πρώτα 
κρούσματα τής έπαπειλούσης τήν άγοράν μας έπιδημίας, 
ήτις πτώχευσες καλείται.

Bee.

κοι ηρχισαν νά γελώσιν, ένώ ό πασσάς έπανέλαβε :
— Καί ποΰ το κατάλαβες, ότι σοΰ έκαμε τόν έρωτα J
Ποΰ ; Άφοΰ ήρχετο κάθε νύχτα καί κοιμώτουνε κοντά

στό κεφάλι μου ;
Τέλος νά μή τά πολυλογώ, οί βέηδες καί λοιποί 

τοΰρκοι έμειναν καθ’ όλα εύχαριστημένοι έκ τών φλυα
ριών μου καί συνεχάρησαν τόν πασσά, άπερχόμενοι, διά 
τόν ώραΐον καραγκιόζη ποΰ έπέτυχε.

Τήν εσπέραν έκοιμήθην είς τό κονάκι, λίαν δέ πρωί 
ήλθεν ή μαύρη καί μέ έξύπνισεν, όπως μέ όδηγήση είς 
το χαρέμι, όπου άνυπομόνως μέ περιέμενον καί ιδίως ή 
μικρά τουρκοποΰλά μου.

— Μωρέ ρωμηέ, μοΰ εΐπεν ή μαύρη, σύ δέν είσαι 
τρελλός, τό κάνεις γιά τή μικρή χανούμ ποΰ σ’ αγάπησε. 
Μπίρμπο.

— Μ’ άγάπησε ; άνεβόησα, τώρα εϊνε ποΰ θά τρελαθώ 
στ’ άλήθεια.

[‘II suvi/sta ι’ς τό ποοοιχί;. J
ΚΙ αληάνϋρωπ ος.

λάβη ή κάν νά έννοήση ; Έπειτα τί είς Κορομηλάς α
πλούς, ένώπιον ένός κόμητος ;

Έν τρίτοις. Ώς πρός τό ζήτημα τής άπαγγελίας τίς 
ούτος ό Βυζιηνός ό διεκδικών πρωτεία έπαγγελικά ; 
"Ενας μηχανουργός στίχων ξιφίλ φιλφίλ μπαλέρ, έλ μα- 
λέρ, μπαλέρ. Είς καραγκιόζ μπερντές, όστις θελήσας νά 
μ' άπομιμηθή έν τή οικία τοΰ Βασιλείου Μελά, άντί 
άπαγγελίας άπεμιμήθη τάς φωνάς τών ζώων,τοΰ γάιδα
ρου, τοΰ πετεινού, τοΰ χοίρου, τής γάτας καί άλλων τε
τραπόδων καί ακόυες έκεΐ, γκάαρ, γαΰ γου, νιάου νιάου, 
κουκουρούκου κλ. Ένώ έγώ μόνον τάς άνθρωπίνους ©ω- 
νάς απομιμούμαι άμιμήτους, καί δύναμαι καί τόν γερω 
νά κάμω καί τής γρηάς τό πρόσωπον νά παίξω καί τής 
νέας καί τοΰ νέου καί τοΰ φαφούτη καί τοΰ παιδιού ά
κόμη. Ούτως έν τώ προσώπω μου δύνασθε νά έχετε όλα 
τά πρόσωπα, άρσενικά τε καί θηλυκά.

Φέρων λοιπόν, κ. Άρχίαυλε, όλα ταΰτα πρό όφθαλ.- 
μ.ών σας, έξαιτοΰμαι έν τή δοθησομένη έν τοΐς άνακτό- 
ροις παραστάσει νά προτιμηθή ή Μάρτυς Αικατερίνη μου 
μετά τοΰ ζηλοτύπου συζύγου της ή καί άνευ αύτοΰ, άν 
θέλετε νά τούς κάματε διαζύγιον, ν’ άποδιωχθή ό ζω- 
όφωνος Βυζηινός καί άντ’ αύτοΰ κληθώ έγώ καί άνα- 
λάβω έν τώ προσώπω μου νά παίζω όλα τά πρόσωπα, 
άλλως διαμαρτύρομαι καί σάς καθιστώ υπεύθυνον διά 
τάς συνέπειας.

Ταπεινότατος θεράπων

Άνδρέας δέ Κάατρος,

--------—--------

ΚΑΗΤΗΡ1ΟΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΤΡΑΓΊΚΗ

Προς τόν ΰπερεχ.Ιαμπρύτατον φα,νταστιχοτραγιχόν Άρ- 
χίαν.Ιον τών βασι.Ιικών άναχτόρων τών τε έν Άθήναις 
χαι Κερχύρα άμα τε χαι ενοχικών έπαύ.Ιεων τών έν Πε- 
τα.Ιείοις νήσοις χαί τών ή μίτε.ιών άναχτόρων τών έν τή 
Πε.Ιοποννησιαχή Τριπύ-Ιει χαί τών με.Ι.Ιόντων άνεγερ- 
θήναι διαδοχικών άναχτόρων οΰ μακράν τών Αθηνών 
πέραν τών Χαγτείων χαι τουντεΰθεν τών Πατησίων, ώ
σπερ χαί τών έν τή Πειραΐκή χερσονήσω θερινών άνα
χτόρων χτ.Ι. έζοχώτατον κύριον κύριον Σαχίνην, ναύ
αρχον ζηρας μέν νϋν, Θα.Ιάσσης δέ πρώην, γενναιότατον 
χαί πο.Ινέμπειρον ιϊνδρα, ιππότην Μεγα.Ιόστανρον χαί 
ά.Ι.Ιων £ένο>ν παρασήμων άγνώστων μοι έπΐ τοΰ παρόν
τος κάτοχον χαί οϋτω χαθ' έζής. Ένταΰθα I. δ. X. χαί 
ιδιαίτερον άπόρρητον.

Χ»πτέ άνβρ άν«ρώτχτε πάντων !

Δει δέ τόν άγαθόν άνδρα αδικούμενου στέντωρος φωνή 
τά δίκαια αύτοΰ άνακράξαι. Καί έν πρώτοις. Ώς βε
βαίως καί υμείς θά έμάθατε ε’ντός ολίγων ήμερών μέλ
λει δοθήναι παραστάσεις δύο έν τοΐς άνακτόροις, καί 
δή κωμωδιών άπασών.

Δρώντα πρόσωπα τυγχάνουσι τούτων Δ. Κορομηλάς 
τε, Βυζιηνός τις καί άλλοι τινες κρυπτόμενοι τό γε νΰν 
έξ αίδοΰς, έργα δέ διδαχθησόμενα είσί αύτά ταΰτα τών 
κυρίων τούτων έργα, τής έμής «Μάρτυρος Αικατερίνης 
«καί τοΰ ζηλοτύπου συζύγου αύτής, δράματος πρωτο- 
«τύπου, φανταστικοτραγικοΰ, λίαν διδακτικού, είς πρά- 
«ξεις πέντε ΰπό Άνδρέου Σ. Δέ Κάστρου κόμητος Κερ- 
«κυραίου, ού ούδεμία παράστασίς ή άνατύπωσις έπιτρέ- 
«πεται άνευ άδειας τοΰ συγγραφέως, έπιτρέπεται δέ μό- 
ο νον ή παράστασίς αύτοΰ χάριν έθνωφελοΰς σκοποΰ καί 
«άφιερωμένου *Ολγα τή σεπτή Μ. Βασιλίσση τής Έλ- 
«λάδος μετά βαθυτάτου σεβασμού» ούδόλως ληφθείσης 
ύπ* όψιν έν τή προκειμένη περιστάσει τών παραστάσεων.

Έν δευτέροις, κ. Άρχίαυλε, έπί τής διδαχθησομένης 
κωμωδίας τοΰ κ. Κορόμηλά έχω φέρειν πλείστας διαμαρ
τυρήσεις. Καί γάρ τό έργον αυθημερόν έποιήθη ώσεί νά 
ήτο μακαρόνιον, πρός διασκελισμόν τής έμής Μάρτυρος 
Αικατερίνης καί τοΰ ζηλοτύπου συζύγου της, ούσης έρ- 

ον βαθυτάτων μελετών φονταστικοτραγικών καί λίαν 
ιδακτικών, ώς δύνασθε άκρφ δακτύλω άψασθαι αύτής 

έκ τών δε τών άποσπάσμάτων: «’Ιωάννης. Ίδού τά έ
πιπλα πωλοΰνται όλα μέ τήν κουτουράδα. Βενιαμίν. 
Πόσα νά σοΰ δώσω. 'Ιωάν. 1500 φλωριά. Βεν. Σοΰ 
δίνω μόνο 500. 'Ιωάν. Μωρέ γιάσου, φαίνεται σήμερα 
νά καθάρισες κρεμύδια καί δέν βλέπεις. Βεν. Νά σοΰ 
δώσω 800. Ίωάν. Βρέ Βενιαμίν, μέ παραφούρκισες, δέν 
τά πωλώ. Βεν. Νά σοΰ δώσω 900 ; Ίωάν. Μωρέ Βενια
μίν ιλ' έπνιξες, θά σκάσω σάν τουλούμι. Βεν. Έγώ δέν 
έπνιξα γάτα, οχι άνθρωπο, κτλ.

Σάς έρωτώ ήδη, κ. Άρχίαυλε, τοιαύτας φανταστικο- 
τραγικάς ιδέας δύναταί ποτέ ό κ. Κορομηλάς νά συλ

I

Ένοήσατε τόν λόγον, δι’ δν ή πατρίς καθ’ έκάστην 
έπαισθητώς ολισθαίνει έγγίζουσα σήμερον είς τοΰ κρημνού 
τά χείλη ; Γνωρίζετε τούς ποωτουργούς έργάτας τοΰ κα
κού τούτου j Είσθε σεις, οι αντιπρόσωποι, οί γενομενοι 
έκ καλής πίστεως άπό έτών θύματα——σείς, οί πιπτοντες 
έκ πλάνης έκτοτε διαρκώς είς παγίδα, ήν έχει στήσει 
ώρισμένος κύκλος άνθρώπων, καταλαμβανόντων εκ περι
τροπής τήν έξουσίαν καί έχόντων ώς θεμελιώδη άρχγην έν 
αύτή μέν τό όιορίΐ.ω, πάνω, μεταθετω, σπατα.ίώ και <ρα- 
τριάϋ.ω, έκτος δ’ αύτής τους στεναγμούς, τάς διαμαρτυ
ρήσεις διά τήν κατάστασιν τοΰ τόπον, τόν μ ή μοΰ απτού 
πατριωτισμόν, πρός μόνον τον σκοπόν τής καταλήψεως 
τής έξουσίας.

Ναί ! καί ίδού τό κύριον αίτιον τής εθνικής καταπτω- 
σεως καί τοΰ έν γένει μαρασμού τοΰ τόπου — ή πάντοτε 
δηλ. έθνοκτόνος συμπεριφορά αυτών εν τή εζουσια.

Λοιπόν τί πρέπει νά πράξωμεν προς θεραπείαν θά με 
εί'πητε ;

Μ’ έρωτάτε, άφοΰ σάς υπέδειξα τούς αιτίους καί έν 
τούτοις έναλλάξ καί διαρκώς διοικοΰντας, άντί να πει- 
σθήτε, ότι εΐνε έγκλημα πλέον ή διά τής ψήφου υμών
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■νποστήριξις τών κακομαθημένων τούτων—άνατρεφόντων 
δυστυχώς ούτω και άλλου;—ένώ βλέπετε μάλιστα ' καί 
σείς οί ίδιοι, πάντοτε τήν πίπτουσαν άμαρτωλόν κυβέρ- 
νησιν νά διαδέχωνται οί εναλλάξ προσποιηθέντες τόν 
μέγαν πατριώτην έκτος τής έξουσίας καί κάμνοντες χεί- 
ρονα τών προκατόχων των καταλαμβάνοντες αύτήν ;—ή 
μ.αλλον οτι εινε καθαεά δολοφονία τής πατρίδος ή μή ά- 
πόκρουσις τών ασυνειδήτων τούτων καί ή έκ μέρους ύμών 
επιμονή είς τήν όλεθρίαν τής ήμέρας μέθοδον ;

Άλλά πώς—άφοΰ τό πάν, έκτός τών έχόντων τό μο
νοπώλιον, ώς λέγετε, τής διοικήσεως, εινε νέκρωσις, άφοΰ 
δέν βλέπομεν άλλαχόθι φώς—θά μ’ έρωτήσητε βεβαίως, 
δυνάμεθα νά άπαλλαγώμεν τούτων ; Ποΰ εινε έπί τέλους, 
θά μέ ειπητε, οί άλλοι σωτήρες, άφοΰ οί έπί τής σκηνής 
φαίνονται είς σέ απαντες κακοί καί οί εύφυολόγοι, κλεί- 
οντες μεταξύ των τούς οφθαλμούς, ίσως προσθέσητε μετ’ 
ειρωνείας :

Φαίνεται, Φαλέζ, θά έχγς σύ άλλους πολιτικούς είς 
κουτίον κλεισμένους. Άς ίδωμ,εν τά έμπορεύματά σου 
λοιπόν, τούς ίοικούς σου Καβούρ, Βίσμαρκ καί Γαμβέτ- 
τας Έλληνας.

Πώς άστεϊοι ; Ποΰ εϊνε οί ίδικοί μου έρωτάτε ; Μετα
ξύ σας, βεβαιώθητε, φίλοι μου.

Και τόν τρόπον τής άποκαλύψεως τών αρμοδίων τού
των διδάσκει σήμερον ή παρούσα σωσίβιος πολιτική συν
ταγή, ήν παρακαλώ εύμενώς καί μετά προσοχής ν’ άνα- 
γνώσητε καί άφοΰ την μελετήσητε καλώς, είμαι βέβαιος, 
οτι θά τήν έγκρίνητε καί έάν τήν έφαρμόσητε άπαρεγ- 
κλιτως, βεβαίως θά σωθώμεν, διότι δι’ αύτής καί μόνης, 
θετομενης εις ενέργειαν, ανακαλύπτονται είς τά έθνη οί 
αρμόδιοι άνθρωποι, οί σωτήρες, οϊτινες νεκραναστοΰν, εύ- 
τυχοΰν καί δοξάζουν τούς τόπους.

II

Είς προσοχήν λοιπόν, διότι έσομαι έκ τής πλήξεως καί 
ιδιότροπος συγχρόνως περί τήν εκφρασιν.

Αντιπρόσωπε ! Βαδίζεις είς πεπλανημένην οδόν, ύπα- 
κούων τυφλώς φατριάρχας αρχομανείς καί βλάπτεις ού- 
σιωδώς την πατρίδα. Εάν λοιπόν έπιθυμ,ής, ώς είμαι βε
βαιότατος, νά κατασταθή,ς άληθής καί πιστός αύτής ύ- 
πηρέτης, σήμερον μάλιστα, ότε ούχί μόνον σκότος βαθύ 
βασιλεύει εις την Ελλάδα, άλλά καί ή άτυχή; αύτη, 
πλανηθεΐσα εκ ςένων εισηγήσεων έπίσης είς τήν οδόν της, 
οδοιπορεί έν πλήρει άμ,ηχανία καί είς τό άδηλον—έάν έ- 
πιθυμ-Jl; λέγω, νά την σώσης έκ τοΰ βαράθρου, άλλαξον 
μ.έθοδον.

Συμπεριφερθητι άπέναντι τών ζητούντων χα.Ιά χαί 
σώ/'ίΐ νχ διοικήσωσι την άτυχή ώς τόν στρατιωτικόν 
σκοπόν απέναντι τοΰ νυκτερινού διαβάτου. Καί όπως ό 
νυκτοφύλαξ ούτος — άκούων άπάντησιν είς τό «εις ιϊ ;» 
οπερ αποτείνει εις τον διερχόμενον, οστις έν τούτοις δυ
νατόν νά ήνε καί ό χείριστος, «ζα-έός» — άνταπαντά 
*κα.1υς JiaGat/'e^o ουτω καί σύ, άπάντησον είς πάντα 
λεγοντα σοι : εΖμαε κα.Ιόι; διοικήσω τή>' Έ,Ι.ίάδα— 
καλέ καί μ.υριανθούση μου διάβαινε- ήτοι άφισον νά δια- 
βώσιν οι ποθοΰντες την έξουσίαν καί καταλάβωσιν αύ
την, αλλ αποστρεψον το ποόσωπον σου διά παντός άπό 
έκεΐνον, ό’στις έφάνη ασυνείδητος, άθλιος καί σέ ήπάτησε.

Σήμερον π. χ. σέ διοικοΰσιν οΐ ύποσχεθέντες σοι τήν

τιμωρίαν έγκληματιών, τήν έθνικήν άναζωήν, τήν έζα- 
σφάλισιν τής χώρας, τήν εύημερίαν καί τήν άνάκτησιν 
τής έθνικής ύπολήψεώς καί τήν έν γένει προετοιμασίαν 
καί στρατιωτικήν τοΰ τόπου έκπαίδευσιν—σέ διοικοΰσι, 
δηλ. οί είπόντε; σοι μέ άλλας λέξεις : ήμεΐς είμεθα οί 
καλοί νά διοικήσωμεν τήν 'Ελλάδα. Σύ λοιπόν, δίκην 
σκοπού, άναφώνησον : καλώς ήλθετε πατριώται- άλλά 
συγχρόνως άκολούθησον, άταράχως, καί συμφώνως μέ τό 
καθήκον σου, μετά προσοχής τήν διοίκησίν των.

Καί έάν μέν βαδίοωσι καλώς, νά συγχαρής τήν πατρίδα 
καί τους χειροκροτήσεις. Άλλ’ έάν τούς άποκοούση ή συ— 
νείδησί; σου, έάν αί υποσχέσεις των άποδειχθώσιν, ώς 
τών μέχρι προκατόχων των,πτερόεντες λόγοι καί ή διοί- 
κησίς των περιορισθή είς τό σύνηθες—διορίζω, παύω, με
ταθέτω, σπαταλώ καί φατριάζω— ή είς κούφους έπιδεί- 
ξεις καί άνοησίας, θά ήσαι, συμπολΐτα άντιπρόσωπε, 
λίαν μεμπτέος, άνάξιος τής θέσεώς σου, όταν αύριον ού- 
τοι ενεχχ αίφνης αθετήσεως τών πανδήμων ύποσχέσεών 
των κρημνισθώσι τής έξουσίας καί άρχίσωσι κατά τον 
συρμόν νά κάμνωσι τόν φιλελεύθερον, άν σύ πάλιν έκ νέου 
ύπέρ αύτών φωνάξης καί τούς ύποστηρίξγς.

Ναί! Έγκατάλειψον είς τήν τύχην του τόν ένεκα κα
κής διοικήσεως ή διαγωγής διά κραυγής πεσόντα. Τότε 
μόνον δίδεις μάθημα συναισθήσεως είς τόν άνερχόμενον. 
Τότε μόνον θά διαβή ό Μεσσίας, ό αρμόδιος, ό σωτήρ.

Άλλως, φίλε μου, άποφαινόμενος ώς άπό τρίποδος 
πάντοτε, οτι δέν έχομεν έτέρους πολιτικούς πρός άντι- 
κατάστασιν τών έπί τής σκηνής, καί ούτω, άναπαύων 
τήν συνείδησιν σου, στρέφεσαι διαρκώς περί τόν αύτόν 
κύκλον άνθρώπων, οϊτινες μάς ώδήγησαν έν τούτοις πάν
τοτε εις τήν κακοδαιμονίαν, τήν κατάπτωσιν καί έπί τέ
λους είς τόν έςευτελισμόν, ομοιάζεις τόν έχοντα κάλυμμα 
είς τους οφθαλμούς ϊππου τοΰ ύδρομύλου, πάσχεις άπό 
καταρράκτην τών οφθαλμών καί σύ είσαι μάλλον ό ένο
χος, ύποστηρίζων τούς πατριώτας έν τή άντιπολιτεύσει 
καί διαβόλους έν τή έξουσία.

III

Άλλ’ ίσως μ' είπη τις διστάζων έτι οτι προτιμά ν’ α
κόλουθή τυφλώς τέλος πάντων τούς έπί τής σκηνής πο
λιτικούς άντί τού άδήλου, διότι δέν εχομεν πού νά κα- 
ταφύγωμεν εύθύς καί θά χαθή τό έθνος. Άλλ’ άς μάθη 
ότι τά έθνη δέν χάνονται καί χολέρα άν συμπαρασύρη ό
λους τούς πολιτικούς των.

Κυττάξατε τήν δεσποτικήν Τουρκίαν. Ένφ χθές εύρί- 
σκετο είς κίνδυνον έψαλλίδισεν ένα Σουλτάνον, έξεθρό- 
νισεν έτερον, έξώρισε τόν μεγαλοφυή Μιδαάτ, έθεσεν ύπό
δικον τόν ικανόν στρατηγόν Κερίμ καί έν τούτοις δέν 
έλειψαν άνθρωποι νά τήν κυβερνήσωσι καί πολιτικώς καί 
στρατιωτικώς καί τό περίεργον άγνωστοι οί πλεΐστοι τού
των μέχρι τής στιγμής έκείνης. Καί έάν δέν έληγεν -ή 
ύπό τοΰ Θεού ώρισμένη προθεσμία νά διοική ή μέτοικος 
αύτη τήν Ανατολήν, έκ νέου θά έγίνετο «Μεγάλη Πύλη» 
ένώπιόν τής όποιας θά έκλινον πάλιν πάντες γόνυ, έκτός 
τών θεανθρώπων γονέων μας, τών όποιων,άληθώς θεανθρώ
πων,γονέων—συγχωρήσατε τόν έκφεύγοντα στεναγμόν— 
τέκνα είμεθα ήμεΐς τά ζωντόβολα, άτινα ό Θεός άς φω
τίση πλέον, καί άπό τά όποια οί πατέρες, άς άρωσι τήν 
άράν ήν μάς έδωκαν, διότι κατηντήσαμεν τήν 'Ελλάδα 
των τοιαύτην.

ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Κυττάξετε τήν δημοκρατικήν Γαλλίαν. Χθές καί αύτη καί τάς πιέσεις, άς ύφίσταται 6 λαός τών έπαρχιών, οί 
άκόμη, άν καί έπολέμει μέ τούς Γερμανούς καί έκινδύ- | γνωρίζοντες κάλλιον τάς άνάγκας αυτών, δι άς έν του-γνωρίζον
ΙΑ. Λ. UIX Π} ΙΑ» Ζ —» Ζ* Μ A * I t » · * » «

νευεν, έδίωξεν έν τούτοις τόν δολοφόνον τής Κρήτης Να- τοις δέν δίδεται άσπλάγχνως ούδεμία προσοχή παρά τών 
σολέοντα Γ', οί έπιτήδειοι έλεγον πρό του συμβάντος, 1 έδώ, μ’ ολα τά καθ’ έκάστην παράπονά σας και διαμαρ-
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γάλου Άβδέλ-Καδέρ. Καί έν τούτοις άμα τή έκλείψει | τών έπιτηδείων, διά νά σάς κρατή διαρκώς έν απογνωσει 
αύτών άνεφάνη ό Θιέρσος,
χίαν καί ή Γαλλία ήνθισεν 
’Αναρχίας, Άφωσίωσις, διάΑναοχιας, Αφωσίωσις, υια του lum- 1uw.1u1.u4 hi» .-■.γ- ■ ·- ™-·ι~ . -ι ’
λήν ύψωσεν, ό δέ Θιέρσος ειχεν άποθάνει, άλλ’ έφύτρωσεν Ναί! δέν άρνοΰμαι δτι ένεκα συγκρουομένων συμφερόν- 
εύθύς ό άγνωστος Γρεβύ, ύποχωρήσαντος τοϋ μεγάλου έρ- I των φυσικώς είσθε άντίπαλοι πολιτικοί, ώς αντιφρονοΰν- 
γατου Γαμβέττα, καί ή έθνική πρόοδος έκ νέου ένίκησεν. τες μεταξύ σας, άλλά παύσατε, άδελφοί μου, νά ησθε καί 
' Άναγνώσατε τήν Ιστοοίαν τής συνταγματικής Άγ- προσωπικοί έχθροί ένεκα τούτου, διά νά λέγητε μεταξύ 
γλιας έπί Κρόμβελ κυρίως, δστις άπηλπισμένος, άγνω- -Ημέρα τάς εορτάς τουλάχιστον, αντί νά αγριοκυτ-
στος, άπορο; ήτο,μάζετο ν’ άπέλθη εις τήν Αμερικήν, | τάζεσθε, διά νά ήσυχασν, το ηθικόν σας καί νά καθαρίσν,

δπως ζήσγ, καί έπέβη μάλιστα τοΰ πλοίου άποπλευσαν 
τος, οτε τρικυμία φοβερά,—διότι ό Θεός ειχεν δρισει άλ
λως,—έπανήγαγε τό πλοΐον είς τόν λιμένα καί ό Κρόμ· 
βελ έξήλθεν είς τήν πόλιν, άφ’ ής ειχεν άπέλθει » . 
έξήλθε διά νά άκούση τήν έκρηξιν τοΰ τότε έμφυλίου πο
λέμου, νά τρέξη νά άναμιχθή είς αύτόν, καί διαδραμα-
τίση περικλεές ποόσωπον. Άναγνώσατε άληθώς τήν ίστο . .. . . ,
ρ(«; ταύτην, διά νά διδαχθήτε καί άναγνωρίσητε, δτι οί ατυχείς σήμερον — διδοντες νά έννοησουν, λέγω, αντί
τά έθνη δζοιάζουν τήν έλαίαν, ήτις άναπτύσσεται, κλα- -«χ^γυλουργους
c λλ-ι I τής ημέρας, οτι αισθανεσθε την αξίαν σας καί όντότητάδευομενων τών άχρηστων κορυφών της, άλλως καθίσταται I ος <μ ς,
άκαρπος και ξηραίνεται, διά νά πεισθήτε, δτι τά έθνη I σαί> οτι ζήπε
ποτέ δέν χάνονται άν στέλλουν καθ’έκάστην τους ήγέ- 
τας των είς τόν διάβολον, δταν μάλιστα είναι σαν τους 
ίδικούς μα;. Άπό τής έποχής μάλιστα τού άρχικλαδευτοΰ 
Κρόμβελ καθιερώθη «ίί τήν Αγγλίαν ή πρόοδος, φυτευ-ηρομοεζ καυιερωυζι εις την Λγγ*ι.ν „ r--- έξονώτατε, σέ έκτιμώμεν, έπειδή λέγεις, δτι είσαι καλόςθεΐσα άπό τόν βασιλέα Ερρίκον IX τον συντρίψαντα τα «·ι,υχωτα.τε, οε βκτιμωμε , ι ι ν,

α ζ I vot διοίκησης, σε πιστεύομεν καί σε υποστ/)ριζομεν μαλι-
, , , , , Λ I στα άνέλθης, άλλά σκέφθητι οτι, οςν μάς απαττίσης,
nv «ρχ«ι«ν ιστορίαν τών Δθη- θ* βυντοίψ’ εν διά παντός καί δέν θά ίδης Θεοΰ πρό- 
ί θά ίδήτε, δτι μόλις μια υπε- | _____ r

είδωλα τής παπωσυνης.
’Αναπολήσατε τέλος την

νών καί τή; Σπάρτη; καί θά ίδήτε, δτι μόλις μία 
ροχή έπιπτε καί πάραυτα άνεφάίνετο έτέρα πλέον έπι

σωπον πλέον.
Ναί ! ούτω καί μόνον πράττοντες θά σώσητε καί ύμάς 

αύτούς καί τάς καταδίκους νά πληρώνουν ώς είλωτες έ-

ύποστηρίζετε, οτι πρέπει νά περιστρεφόμεθα πάντοτε πέ- I ί* >
ριξ τών ιδίων, έστω καί άν ^^civ είς τήν αύτήν w χβΙ ,Μ, εΟρ,θ? * ψυχή σΛς 4.
η·, λ.. Jv'.. Χ,ι <2? λ Γ>»ιΗη»*ιζτε ζτζη/ν ΑΙ · I . w * aβλαβεράν όδόν, έστω και άν έςακολουθοΰσι σφάλλοντες ; I τ^ς στςγ|Λ'4ς τ$ς άναγνώσεως, δπως πεισθήτε περί

Ή "Ελλάς έχει άνθρώπους, άλλά τούς σκεπάζει ή πρό- | το^ όρθοΰ της καί ένστερνισθήτε τήν ιδέαν.

Χαίρετε. Φαλέζ.ληψις. Άφαιρέσατε τήν πλάνην ταύτην, περιφρονήσατε 
πάντα φανέντα άσυνεπή, ώστε νά γεννηθώ πάλη—διότι 
ή εύγενής πάλη καί ούχί ή στροφή περί τά αυτά πρόσω 
πα ύψοΐ τό φρόνημα, αναπτύσσει τήν άμιλλαν καί γεννφ 
τούς άνθρώπους, — καί αύτη είναι ή μόνη διέξοδος έκ 
τοΰ λαβυρίνθου, είς δν έρρίφθημεν άπό τοΰ 1847, άφ’ής 
ήρχισε νά είσάγηται έπιτήδειος μέθοδος, ήτις μάς διοικεί 
έκτοτε διά τής διαφθοράς, απάτης, άγυρτεία; καί ταπει
νώσεων.

rv
Έτελείωσα, πλήν ! όχι, διότι αναπόφευκτα καί τ’ α

κόλουθα πρός συμπλήρωσιν.
Συμπατριώται βουλευταί — σείς κυρίως οί εκτός τής 

ποωτευούσης οίκοϋντες, οί βλέποντες έγγύτερον τά δεινά

ό έσκοτισμένος νοϋς σας, διά νά άναπνευσητε καί σείς 
τέλος πάντων καί νά μή γίνεσθε όργανα τής έδώ κακο
βουλίας, άπό τήν όποιαν καιρός νά χειραφετηθήτε, δίόον- 
τες νά έννοήσουν είς τούς θέλοντας νά σάς πείσωσιν, οτι 
είναι χρισμένοι άνωθεν νά μάς διοικώσι πάντοτε, ένεκα 
τών όποιων έν τούτοις έταπεινώθημεν, έξηυτελίσθημεν, 
έχάσαμεν καί αύτήν τοΰ προσώπου την έκφρασιν, το πάν

Καί πρός ασφαλή πραγματοποίησιν τούτου καθιερώσα
τε άπό τοΰδε τήν μεγάλην καί σωτηριώδη ακόλουθον άρ
χήν : πόστες καί φόβος, δηλαδή είπατε είς πάντα έμ- 
φανιζόμενον μέ απαιτήσεις νά κυβερνήση τό Κράτος :

__  — ϊ ά..  Λ...... riri elfrnfi

Γουλιεαμοίγ Βιογραφία
ερανισθεΐσα καί μεταφρασΟεΐσα έκ τοΰ Άγγλικοΰ 

υπο Δ. Ν. ΦΕΡΕΝΊΊΝΟΓ

Δέν είναι έκ τών συνήθων γελοίων βιογραφιών τών μή 
διδασκουσών τίποτε.

'Απ’ έναντίας είναι άντανάκλασις όλου τοΰ Γλάδστωνος 
καί ώς πολιτικού καί ώς φιλολόγου καί ώς μεταρρυθμις-οΰ.

Διά τούς "Ελληνας, άφού είναι τόσον προσφιλής ό Γλάδ- 
στων, τό βιβλίον «ύτό πρέπει νά γίνγ άνάρπαστον.

Απαρτίζεται έκ ‘-ίΟΟ σελίδων, είναι ώραΐα έκτετυ- 
πωμένον. Κ,αέ τεμ.ατΛ*ε φράγκα 3·
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΟΪΤΟΠΟΪΛΟΪ

ΕΦΘΑΣΑΝ

ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ Α4ΕΞΒΝΕΜΑ
ήτοι τά άπό τοϋ άέρος προφυλαττόμενα κανδηλέροα.

ΜροφΟάσατε νά προμηθευθήτε, διότι κατ’ έτος έζαν" 
τλοΰνται πολύ όγλίγωρα.

Έφάτος έφερε διαφόρων ποιοτήτων διά τάς άριστο- 
κρατικωτέρας σάλας καΐ τά δημοκρατικότερα σαλόνια.

Διά τά τραπέζια
ΚΙοτήρια τοϋ νεροΰ, τοϋ κρασιού, τοϋ γλυκού, τής 

σαμπάνχας, τών λικέρ. Όλα τής πολυτελείας άπό τόν 
καθαρώτερον κρύσταλλον καΐ δλα παραδόζως εφΟηνά.

Διά Σπητια και Ξενοδοχεία

Μαχα-ροπήρουνα μεγάλων καΐ μικρών τιμών. Τά 
τελευταία πολύ ολίγον διαφέροντα άπό τά πρώτα,

ΟΙ ΕΚΑΟΤΑΙ

ΕΦΗΜΕΙΊΛβίΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΙΙΚϋS
έπίσης οί έκόόται και συγγραφείς 

ΒΙ.Β.Λ.Ι,ΓΜΝ'

οί Θέλοντες νά χάμωσι συνδρομητάς ή κατανάλωσιν 
τοϋ έργου των άνά τήν Θράκην όλην άς άπευθύ- 
νωνται πρός τόν κύριον

Κ. Σ. ΒΛΑΧΟΠΟϊΑΟΝ 
(βιβλιοπώλην καί Χαρτοπώλην)

ΕΙΣ ΔΔΡΙΑΝΟΪΠΟΛΙΝ

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΙΕ Ml Ti EI1U 
EIS ΤΟ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΛ 

Έπΐ τίς Όδοϋ ’ Ερμ.οϋ

Τα Ωραιότερα Ειιιςκειιτπρια χαλκογραφημένα,ώς καΐ 
άλλα στιγμιαίως έκτυπούμενα εις τό χαρτοπωλεϊον

ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ.

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ παντός είδους καΐ ΕΜΚΕΦΑΛΙΔΕΣ επι
στολήν όλων τών χρωμάτων καΐ σχημάτων εις τό χαρ
τοπωλεϊον

ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ.

! ΜΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ τών μοναδικών καταστίχων τού 
έμπορίου τού σπουδαίου καταστήματος Edler et KrIS- 
CHE τοϋ Άννοβέρου εις τό χαρτοπωλείων

ΠΑΛΛΗ'και ΚΟΤΖΙΑ.

ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΝ ΖΟΒ τού γαλλι
κού οίκου Jean Bardoc πωλείται χονδρικώς καΐ λιανι- 
κώς εις τό χαρτοπωλείων

ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ.

ΔΑΜΑΛΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗ, γνησία, περιζήτητος, έφθασε 
ταχυδρομικώς εις τό έν τή Όδω Έρμοΰ

ΦΑΡΜΑΚ ΕΜΠΟΡΕΪΟΝ Κ ΟΛϊΜΠΙΟϊ
ΑαμαλεσΟήτε μ'αύτήν, άν θέλετε νά μή διατρέζητε 

μέ τήν άνθρωποβατσίναν, σοβαρούς κινδύνους μεταδόσεως 
κολλητικών νοσημάτων.

ΕΞΟΧΟΥ Π0Ι0ΤΗΤ0Σ Γ™”“!
ΡΒΧΧΙΚΟ ΧΑΒΙΑΡΙ

έκόμισε και πωλεΐ τό περίφημον

ΖίΗΙ'Β.Η,ΙΟ'ί «ΒΕΜΙΟΠΠΒ
(παρά τήν όδόν Έρμοΰ)

!! Οι Λούκουλλοι τρέξατε » ’

ΘΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ
ΝΕΩΤΑΤΑ ΦΘΑΣΙΜΑΊΆ ΜΕΓΑΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ

ΤΦ ΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΧ

ΦΕΡΕΤΟΠΟΥΑΟΥ κλ. ΣΠΒΛΙΟΠΟΥΑΟΥ
(Όδός Εταδίου, απέναντι τής ΙΙιστωτεζ.ής).


