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ΚΑΤΑ

Ε Κ Α Ι Α Ο Τ Α. I
ΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
"Ρίπτοντες τα βλέμματα ημών επί τών
διαφόρων εθνών τής υφηλίου, παρατηροΰμεν,
ότι ταΰτα βαίνουσι μετά καταπληκτικής τα•/ύτητος εις την πρόοδον ένθεν μεν χειρα
φετήσεις δούλων λαών, εκείθεν δέ έλευθερώτεραι μεταρρυθμίσεις· ένθεν περιορισμοί
τών προνομίων καί θρησκευτική τήρησις τών
συνταγμ. θεσμών, εκείθεν άνακήρυξις ελευ
θερίου πολιτεύματος καί αύτοδιοίκησις. Ηαντοΰ τέλος τα έθνη βαίνουσιν εσπευσμένως
εις τήν έλευΟερίαν καί τήν πρόοδον παντού
τό άνΟρώπινον πνεύμα σπεύδει άκαταμαχήτως εις τήν τελειότητα. Καί αυτών τών
άγριων λαών αί θύραι ήνεώχθησαν ενώπιον
της ελευθερίας καί του πολυτισμου. Ή Α γ 
γλία βαίνει τηρούσα μετάΟρησκευτικωτέρας
ευλάβειας τους συνταγμ. θεσμούς της. Ή
Ισπανία ήνάγκασε τον νεαρόν ηγεμόνα νά
ύποκύψη εις τήν Οέλησιν τοΰ ισπανικού έ
θνους· ή δέ μήτηρ του Ισαβέλλα, έν εξορία
διατελούσα, εκπέμπει θρήνους καθίκετεόούσα νά τη έπιτραπήι μόνον νά μένη ίδιοτεύ«υσα έν τή προσφιλή της Ισπανία. Ή Γαλ
λία έκήρυξε οριστικήν Αημοκρατίαν, ής οί
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Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν.

επανειλημμένως υπέστη δοκιμασίας, άλλά
τούς παραβάτας τών θεσμών της, τους 2ολιευομένους τάς ελευθερίας της δέν ήδυνήθη
νά συνέτιση καί περιορίση. Όλίγοι διεφθαρ
μένοι σύμβουλοι τοΰ Στέμματος συνομόσαντες τήν ταλανίζουσι καθ' έκάστην δέν τήν
άφίνουσι ν' άναπνεύση καί νά όρθοποδήση.
Άφοΰ κατεκερμάτισαν τάς δυνάμεις τοΰ έ
θνους καί τάς έξησθένησαν, ήδη τό συκροαντοΰσι καί άναιδέ-ατα το ύβριΤουσιν ένώπιον τών ξένων, ότι ε'ινε άνάξιον έ?*ευθερίας·
άφοΰ άπό πολλοΰ χρόνου καταδολιεύονται
τούς ελευθέρους θεσμούς του και δέν τούς
άφίνουσι νά λειτουργώσιν ελευθέρως, ήδη
τούς κατα-'-'έλλουσιν, ότι δήθεν εϊσίν αίτιοε
της οΐκτράς ημών καταστάσεως και πρέπει
νά καταργηθώσι! Τά πάντα μετε·/ειρίσθησαν, όπως όυνηθώσι νά έπ(τύ·/ωσ; τόν κατανΟόνιον σκοπόν τ ω ν ουδέ τήν συνείδησιν
Δεν ήρκεσαν τά δεινά τεσσάρων αιώνων επιπόλαιου τινός καθηγητού άφησαν άκηδέν ήρκεσαν τόσοι κίνδυνοι καί περιπέτεια».· λίδωτον. Νθμίζο\>σιν οί άθλιοι, ότι θά δυνη
δέν ήρκεσαν τόσα θύματα εις τον ιερόν της Οώσι νά πείσωσι τόν έλληνικόν λαόν, έκλαΠατρίδος (3ωμόν, άλλ" έπέπρωτο νά ύπο-ή βάνοντες αΰτον ώς οελλαχικόν καί ως μή
ή δυστυ/ής νέα δεινά, νέας θυσίας. Έπανει- είδότα, ότι έν τή αγνή ελευθερία εύρε πάν
λ ημμένως εξέφερε τήν έτυμηγορίαν της· τοτε τήν ήσυ-/ίαν καί τήν εύδαιμονίαν του,

οπαδοί καθ" έκάστην καταπληκτικής αΰξάνουσι, δεσμεύσασα τάς φιλοδεσποτικάς τοΰ
Προέδρου τάσεις. Ό δέ ή"/,ος τών ελευθέρων
μεταρρυθμίσεων καί της προόδου καί αυτών
τών μικροσκοπικών καί υποτελών τή Τουρ
κία λαών αντηχεί καθ έκάστην μετά παραδειγματικότητος εις τά νεναρκωμένα ημών
ώτα. Μόνη δέ ή δύστηνος Ε λ λ ά ς , ήτις ύπήρξεν ή εστία τών φώτων καί της ελευθε
ρίας καί ήτις άνεγεννήΟη, ίνα γρησιμεύση
ως φωταγωγός αστήρ της Ανατολής, κατεοικάσΟη εις τήν στασιμότητα καί τήν όπισθοόρόμησιν μόνη κατεδικάσΟη, ού μόνον
νά μή τολμά νά προβί, εις έλευΟερωτέρας
μεταρρυθμίσεις, άλλ' ουδέ τάς καθιερωθεί
σας δΓ αίματος ελευθερίας της τή επιτρέ
πεται νά τηρήση. Μόνη ή τάλαινα κατεόικάσθη νά Γσταται δέσμιος ενώπιον της αυ
θαιρεσίας καί τοΰ άπολυτισμοΰ !
1

ΜΠΕΡΛΙΝΑ.

'Δϊέτε με; νά, πώς γυρίζω έναν έναν καί 'ρωτάω...
Παναγιά μου!., τί μοΰ λέγουν,, ξεκαρδίσθην νά γελάω.
Μά καί πώς νά μή γελάω μέ τά χ ω ρ α τ ά που λέγουν;
Νά τά 'πώ;. Οέ νά τούς κάμω 'σάν μωρά παιδιά νά κλαίγουν,
θ ά τούς πάρω 'ς τό λαιμό μου μέ τά τ ο ΰ τ α καί τά 'κ ε ΐ ν α ,
Καί Ο' αφήσουν τήν Μπερλίνα.

Κάθησε, Πρωθυπουργέ μ ο υ . , μά καθεΐστε καί οί άλλοι,
Για ν' άκοΰστε τί επαίνους κάθε Έ λ λ η ν Οά σας ψάλλϊ]!
"ΕλΟετ', έλθετε, χρυσοί μου, καί μή 'ντρέπεσθε καθόλου,
Άφοΰ είσθε καί οί έξη φΐνες κάλτσες τοΰ διαβόλου..
"Ελθετε λοιπόν μέ θάρρος νά καθήστε 'ς τήν Μπερλίνα,
Καί σύ Τάδε καί σύ Δείνα.

"Γ, ας ήνε.. Οά τούς είπω ότι είπαν ώς άστεϊον,
"Οτι τάχα καί οί έξη εΐνε για φρενοκομείο ν . . .
Τέλος πάντων Οά κυττάξω για νά τούς ευχαριστήσω^
Καί μέ τρόπον τούς κυρίους νά τούς ώμορφοστολήσώί
Μ' άτσικνίδες καί μέ κρΐνα,
Ποΰ κι' αυτοί νά τό πιςέψουν πώς δέν εινε 'ς τήν Μπερλίνα»

"Ε, εγώ Οέ νά συνάξω τά εγκώμια τών φ ί λ ω ν . .
ΚΓ άν κανένας των σας 'βρίσϊ], θά τόν πιάσω μέ τό ξύλον,
θ ά τοΰ σπάσω τά παγίδια, θά τοΰ λυώσω τά ρουθούνια,
Νά τοΰ δείξω πώς δέν βλέπη μασκαράδες μέ κουδούνια,
"Ωστε νά γελα τοσούτον μέ τόν Τάδε καί τόν Δεΐνα,
"Οπου εΤνε "ς τήν Μπερλίνα.

Καλησπέρα σου, αύΟέντη, γέρο-Βούλγαρη, πατέρα
Τοΰ Ααοΰ.. θές νά σοΰ εΓπω τί αυτή δά τήν ήμερα
"Ακουσα 'ς τά καφενεία καί 'ς τούς δρόμους δι" εσένα;..
"Ενας έλεγε πώς έχεις τά μυαλάκια σου χαμένα·
"Ενας άλλος, ότι είσαι της Πατρίδος μας κ ο λ ώ ν α !
Ιν.' άλλος πάλι, πώς θά φέρης της Αουλείας τόν α ι ώ ν α . . .

Κ Η Π Ο Σ
Η

και οτι γάριν της ελευθερίας του έκυλίσθη λασιών διατελούντες, ου τήν άλογον όρμήν σεως τής εθνοσυνελεύσεως άπό Βερσαλιών
εις τό αίμα, και τήν οποίαν παραλαβών έκ ούτε ό χρόνος, ούτε αί συμβουλαί και προ- εις Παρισίους διά ψήφων δ. Ωσαύτως έψητων προγενεστέρων του οφείλει νά τηρήση τροπαί, ούτε αί διαμαρτυρήσεις, ούτε αί γο- φίσατο και τό άρθρον περί ευθύνης του προέ
εραί τοΰ έθνους φωναί ήδυνήθησαν νά στα- δρου και τού υπουργείου απέναντι τής βου
άθικτον.
Ουδέποτε ή Ελλάς παρέστημεν οΐκτρότε- ματήσωσι, δεν δυνάμεθα νά μή θρηνώμεν λής. ' ννηγγέλθη προχθές τηλεγραφικώς,
ρον θέαμα* ουδέποτε οί θεσμοί της και αί εαυτούς διά τήν άφευκτον ημών άπώλειαν, ότι απερρίφθη ό περί Γερουσίας νόμος διά
έλευθερίαι της ένεπαίχθησαν τοσούτον. Επι όταν βλέπωμεν ότι το μέν έθνος ύπνώττει, ψήφων 322 κατά 310.
Αρχηγός τού κόμματος τών έν Α γ γ λ ί α
θυμούντες και λυσσώντες νά συγκεντρώσω- οι δέ ήγέτορες αύτοΰ, ων άνευ ουδέν εστί
σιν εις εαυτούς πάσα ν ίσχύν και έξουσίαν γενέσθαι, νοσούσιν έξ άσυγγνώστου ατολ φιλελευθέρων έξελέχΟη ό λόρδος Χάρδιτά πάντα έπιτρέπουσι, τά πάντα συγχωροΰ- μίας και δειλίας. "Οταν και έν ειρήνη και κτων, εκπροσωπών άρχαίαν και πλουσίαν
σιν εις τούς προΟύμως αναλαμβάνοντας τήν έν κινδύνοις, και έν δμαλαΐς και έν άνωμά- οικογενειαν.
έκπλήρωσιν τής ακόρεστου φιλοδοξίας τ ω ν λοις συνταγματικαΐς περιστάσεσιν έθνος τι
έκθέσμους βουλευτικάς διαλύσεις, οιακοπάς, περιορίζηται έν τη φωλεα ταπεινωτικής και
άναβολάς και κατά συνέπειαν έγκρισις καϊ άνανδρου φρονήσεως ή ανοχής· όταν οί πο
έπικύρωσις όλων των εγκληματικών τούτων λιτικοί καθήμενοι έν τώ πολυτελες·άτω αυ
Ή Κυβέρνησις του ημετέρου "Αρχοντος
πράξεων. Ουδείς καλείται εις τήν διεύθυνσιν τών γραφείο) καταγίνωνται εις τήν κατασυγκαλεί
τήν Βουλήν όσον ούπω. Τό σπουτων πραγμάτων άνευ της παραδοχής του γραφήν και καταγγελίαν τών εγκλημάτων
δαιότερον
εΐνε ότι αύτη προσπαθεί νά λάβγ
υπό των συμβούλων υποδεικνυομένου σχε και εις άνασκευάς και σκιαμαχίας κατ' αν
τήν διάλυσιν. Αφού έπεδοκιμάσΟησαν και
δίου- ουδείς γίνεται δεκτός μή Οέλων νά δρών μυριάκις έγκληματισάντων και μηδε
ενεκρίθησαν άπασαι αί εγκληματικά! αυτής
νός
ίεροΰ
και
οσίου
φεισθέντιον
όταν
φρονώπαρεκκλίνω) της συνταγματικής τροχιάς· εις
πράξεις δεν είναι δύσκολων νά τή δοθή και
ουδέν άλλο καταγίνονται, ειμή εις τό εύρί- σιν ότι αί έπανειλημμέναι έκθεσμοι και ασε
ή διάλυσις. Τό έθνος εν έκ τών δύω έπιθυ
βείς
αυτών
πράξεις
και
ή
έγκρισις
και
έπι·
σκειν νέους τρόπους, νέας μεθόδους προς
μεί, ή νά ίκανοποιηθή ή Οέλησίς του και νά
κύρωσις
όλων
τούτων
δεν
εΐνε
ίκαναί
να
εντελή έξασθένησιν του Συντάγματος, προς
έμβωσι τά πράγματα εις τήν φυσικήν κα
εντελή έξευτέλισιν και ταπείνωσιν του Έ  τούς κινήσωσι τήν φιλοτιμίαν προς έκπλή
όμαλήν όδόν, ή ας τή οοθή και ή διάλυσις
θνους. Έάν τούς Νέρωνας και Καλιγόλας ρωσιν τοΰ προς τήν Πατρίδα ιερού καθήκον
ί'να
τό κακόν χωρήση έτι πρόσω, όπως καδεν έφθασαν εισέτι κατά τήν ωμότητα, τούς τος· όταν αί αλλεπάλληλοι κατά τής Πα
Οαρισθή
ή οδός, ήν τό έθνος οφείλει ταχέως
υπερέβησαν όμως κατά τήν άκολασίαν και τρίδος πληγαί δεν θεωρώνται άρκοΰσαι,
και άποφασιστικώς νά βάδιση.
κατά τήν άΟέτησιν και δολίευσιν των ελευ όπως έξαναγκάσωσιν αυτούς νά σπεύσωσι
προς
σωτηρίαν
αυτής,
άλλ'άφίνουσιν
αυτήν
— Ή Κυβέρνησις τών συμβούλων τού
θέρων θεσμών.
νά Οανατωθή εντελώς, βεβαίως τό τοιούτον Στέμματος Οέλουσα νά έξαγνισθή ενώπιον
Είσθε ανάξιοι, λέγουσιν, ελευθερίας· πρέ έθνος ουδέν άλλο πρέπει νά έλπίζη,είμή τήν τοΰ έθνους διά τά μέχρι τοΰδε πρωτοφανγ
πει νά δουλεύητε· αρκεί μόνη ή ζωή σας. εντελή αυτού καταστροφήν.
εγκλήματα της εγκωμιάζει έαυτήν, ότι δή
Εναντίον των καΟιερωΟέντων θεσμών, εναν
θεν εξάλειψε τήν ληστείαν κλπ. Υωρίς νά
τίον του γενομένου συμβόλου, αρπάζουσιν
έξετάσωμεν ότι ή καταστροφή τής λης-είας
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
έκ τών χειρών του έθνους τήν διοίκησιν καϊ
οφείλεται εις τούς δράκοντίους Λόμους τής
την παραδίδουσιν εις χείρας ολίγων τινών
Λ'.-/Ορυλλεϊται ότι ό Βίσμαρκ αποχωρεί Κυβερνήσεως τοΰ 1 8 7 1 , άς ύποθέσωμεν ότι
εύπειθών και μηδαμηνών. Δέν συλλογίζον τών δημοσίων πραγμάτων. Τινές λέγουσιν, και ή ένεστώσα Κυβέρνησις συνετέλεσε τό
ται τά δεινά, άτινα υπέστη διά τήν έλευθε-, ότι θέλει αποχωρήσει μετά τήν συμπλήρω- καθ' έαυτήν εις τήν έξάλειψιν αυτής* τούτο
ρίαν του, ούτε τάς θυσίας του, ουδέ τούς^ σιν τοΰ 60 τής ηλικίας του έτους* άλλοι δύναται νά ήνε ίκανόν, ώστε νά τήν άπαλκίνδυνους τής επιορκιας των. Τά πάθος του δέ, ότι θέλει μέν ν' άποχοηοήση, άλλ' ότι ό λάξη τής εθνικής μομφής και νά τήν έξα
εγωισμού και τής ιδιοτέλειας τοσούτον τούς αυτοκράτωρ δεν τον άφίνει ν? άποχωρισθή γνίση διά τά άνοσιουργήματα, άπερ διεπράεκυριευσε, τοσούτον τούς έτύφλωσεν, ώστε άπ* αυτού.
ξατο κατά τών συνταγ. τοΰ έθνους θεσμών
προτιρ,ώσι νά ζήσωσιν έ/.τός τών ελληνικών
Ή Γαλλική έθνοσυνέλευσις παρεοέχθη διά Ό Τάκος, ό Σπανός, ό Αύγκος και λοιποί
όριων, παρά νά σεβασΟώσι τήν σύμβασιν και πλειοψηφίας 200 ψήφω •> τήν πρότασιν περί Λήσταρχοι, οί'τινες πολύ όλιγώτερον έτά·
νά ύποκύψωσιν εϊς τήν Οέλησιν του έθνους. διαλύσεως τής εθνοσυνελεύσεως ύπό του ραττον τήν τάξιν και τήνήσυχίαν και ελά
Έν τώ μέσω λοιπόν τοΰ χειμάρρου τοι προέδρου, τη συγκατάθεσε! τής Γερουσίας. χιστα ιδιωτικά συμφέροντα έβλαπτον, δια
ούτων προνομιακών καταχρήσεων και ακο Απέρριψε δέ τήν πρότασιν περί μεταβιβά- και ούτοι δεν έτυχον χάριτος, άφοΰ άναμ-
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αυθαιρέτου Κυβερνητικού συστήματος δια- ρουσιάζονται. Πάντοτε λοιπόν ή θύρα τή<?
τελοΰμεν, αναγνώσατε τό Οργανον τοΰ πρω- Βιβλιοθήκης, εις ήν στέλλονται διάφο
διάφοροι
θυπουργοΰ, όπερ έκλαμβάνον τόν ελλ. λαόν εφημερίδες ώς και άλ?να βιβλία, όπως άάναώς φελ'λαχικόν άναισχύντως λέγει, ότι τό γινώσκωσιν οί προσερχόμενοι, εΐνε κεκλειέλλην. έθνος ποθεί μόνον τής άσφάλειαν σμένη* ενώ ό προκάτοχος αυτών γέρων ήτής ζωής του και τής περιουσίας του, άδια- νοιγε καθ' έκάστην άπό τής 9ης π. μ. μέφοοών τίνες οί Κυβερνώντες. Μ' άλλας λέ-!χρι τής 5ης μ. <>. Έφις-ώμεν όθεν τήν προξεις τό ελλ. έθνος δέν επιθυμεί έλευθερίαν σοχήν τοΰ διευθύνοντος κ. Παράσχου, όπως
και αύτοδιοίκησιν, αλλά μόνον νά ζή και νά σπεύση και οδήγηση αυτούς εις τήν ακριβή
τρώγη ασφαλώς. Πιστεύομεν ότι τοιαύτας έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος τ ω ν έν εναντία
ύβρεις ούτε οί ασπονδότεροι εχθροί τής Έλ· δέ περιπτώσει νά ζήτηση τήν παϋσιν α υ τ ώ ν
λάδος έξετόξευσαν. Και πόσα ακόμη Οά ά-! άλλως θέλομεν επανέλθει δριμύτεροι κατά
κούσωαεν και Οά ί'δωυ.εν άπό τούς ύπουρ-τοΰ κ. Ηαράσνου.
— Τήν παρε'λ. Πέμπτην έτελέσθησαν οί
γους των συμβούλων :οΰ Στέμματος!
γάμοι
τοΰ κ. Σπ. Κουντούρη μετά τής α
— Τόσα εγράφησαν κατά τής άθλιότη— Ό II ρ ω ι ν ό ς τοΰ Νικουτοπούλου Κ ή- τος τοΰ εις τάς οδούς πο/λουμένου γάλα ξιότιμου δεσποινίδος Αικατερίνης Δημ. \ υ ρυξ συνέλαβε πάλιν τούς αντιπολιτευόμε κτος και όμως οί γαλακτοπώλαι άγρόν ή- γουριώτου, παράνυμφος ήν ό αγαπητός νέος
νους παλινωδοΰντας* διότι ενώ, λέγει, ή γόρασαν. Χθες μάλιστα, άφοΰ έπίομεν αντί κ. Όδυσ. Παπανδρέου. Εύχόμεθα τοις νεο-

φιβόλωςεύηργέτησαν πολλούς πτωχούς και
άφιέρονον εις εκκλησίας περισσότερα άφ" όσα
άφιερόνει ό Βούλγαρης εις τήν έν τη περιβόλα του Μονήν; Διατί και αυτοί δέν έγκωμΐάζοντο, άφοΰ ολίγων πλουσίων βαλάντια
έλήζ"ευσαν και όλιγωτέρας ανθρωπίνους Ου
σίας έπραξαν άπό τήν παροΰσαν Κυβέρνησιν, ήτις παρανόμως "ληστεύει τά βαλάντια
όλων τών τε πτωχών και πλουσίων, παρα
νόμως τά δαπανά και προέπεμψε μέχρι τοΰ
δε περισσοτέρους εις τόν Ά δ η ν; Κυβέρνησις
λοιπόν, ήτις δέν απορρέει έκ τής εθνικής
Οελήσεοκ: και δέν σέβεται ώς ιερούς τού
συνταγματικούς θεσμούς ουδέποτε δύναται
νά τύχη τής επιδοκιμασίας τοΰ έθνους.

!

άντιπολίτευσις ήτο κεκηρυγμένη εναντίον γάλακτος νερόν, παρεπονέθημεν κατά τίνος;
τών δια'λύσεων, ήδη φωνάζει υπέρ τής δια γαλακτοπώλου κατοικοΰντος έν τή συνοικία
λύσεως, και, προσθέτων, λέγει ότι ό,τι πα του Τ' άστυν. τμήματος και ήπειλήσαμεν
ράπονο ν έχει ή άντιπολίτευσις μεθαύριον αυτόν ότι Οά τό είπωμεν τοΰ υπαστυνόμου
Οά ελθη ή κυρίαρχος Βουλή και άς τό εί'πη Ματζούνη* άλλ' αυτός πρός άπάντησιν μας
ενώπιον αυτής, διά νά κρίνη τίς έχει δίκαιον. ειπεν ότι ούδένα φοβείται. Μή αρά γ ε υπε
Πρός Κυβέρνησιν άποκηρυχθεΐσαν εΐνε γε βλήθησαν εις φορολογικά βάρη και ζητοΰσι
λοίο ν ν" άποτείνηταί τις. Ά λ λ α χάριν τής ν' άναπληρώσω-ι τήν ζημίαν διά της προσκουταμάρας τοΰ Νικουτοπούλου, λέγομεν δτκτς ύδατος έπί τώ δρω τού νά τνε άπτμόνον, ότι ή άντιπολίτευσις και έν γένει τό λαγμένοι παντός φόβου ;
έθνος δέν επιθυμεί τήν διάλυσιν τής Βουλής,
— 'Ό έν Αθήναις τέκτων τής Ακαδη
όταν αύτη ήνε νομίμως συγκεκροτημένη και μίας κ. Ν. Κουμέλης, κατεσκεύασεν ιδία
δέν εΐνε προϊόν τής "λόγχης και τοΰ εγκλή δαπάνη τήν προκυμαίαν διά μολώσεως τοΰ
ματος, ώς εΐνε ή ήδη ύποστηρίζουσα τήν λιμένος Κορθίου τής "Ανδρου, ένθα, έν ώρα
Κυβέρνησιν μερίς.Επομένως μόνον ενώπιον τρικυμίας, ουδέν πλοΐον ήδύνατο νά προσόρ
αυτής δύναται πάς γνήσιος βουλευτ.*ς νά μιση, ώφελήσας ούτω μεγάλως τήν νήσον
λέγη τά παράπονα του, τά όποια όντα δί ταύτην. Τήν γενναίαν ταύτην πράξιν τοΰ κ.
καια και νόμιμα τυγχάνουσι τής επιδοκιμα Κουμέλη υπέρ τής ιδιαιτέρας αύτοΰ πατρί
σίας και τής εγκρίσεως τής Βου'^ής. Ά λ λ ω ς δος "Ανδρου δέν δυνάμεθα η να επαινεσωενώπιον τής αυθαιρεσίας ισχύει τό δίκαιον μεν και νά εύχηθώμεν όπως και άλλοι μικαι τό νόμιμον; Και αν τοσούτον χρόνον μηθώσι τό παράδειγμα τοΰτο, όπερ εις τήν
έν τη Βουλή έφώναζεν ή άντιπολίτευσις μέ κηλίδωμένην συνείδησ'.ν τοΰ εικονικού άντιτόν Νόρ,ον εις χείρας είσηκούσθη καθόλου; | προσώπου τής δυστυχούς Άνδρου ΈμπειρίΒουλή λοιπόν προϊόν της νοθείας και τοΰ κου δέν ήδυνήΟη ποτέ νά είσέλθη.
I
Γ"
ί
— Έν τη βιβλιοθήκη τής Βουλής είσί
εγκλήματος δέν εΐνε έπιτετραμμένον ούτε
διωοισμένοι
δύω υπάλληλοι, ε ς κλητήρ και
νά σταθή, ούτε νά συζήτηση περί τών δι
έτερος
τις*
άλλ' οί κύριοι ούτοι μολονότι
καίων και συμφερόντων τού έθνους.
μισθοδοτούνται,
ούχ ήττον ώς κομήται πα— θέλετε νά ί'δητε ύπό τό κράτος τίνος
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νύμοοις εύτυχίαν και μακροβιότητα
ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ.

Κατά τήν όδόν αγίου Δημητρίου και αν
τίκρυ τοΰ εμπορικού καταστήματος Κο^νς·.
Άφεντάκη, συνες·ήΟη πνευματοπωλεΐον ύπό
τοΰ γνωστοΰ διά τήν έπιτηδειότητά του εις
όλη ν ήν Ελλάδα κ. Αεωνίδα Φραγκουδάκη, εις ο ευρίσκονται διάφορα ειοη ποτών
παρ' αύτοΰ κατασκευαζόμενα, οίον, κερασώ,
πίτερ, μπέλλα, ρόζα, κονιάκ, βερμούθ κλπ.
είδη, πρός δέ και οίνοι μελανοί γαλλικής
κατασκευής. Οί προσερχόμενοι εύχαριστηθήσονται και άπό τήν καλλίστην ποιότητα,
και τήν μετρίαν τιμήν αυτών.
Ό έν Μεθώνη πρό τίνος χρόνου αποβιώ
σας γάλλος, Νικόλαος Μαρή Ιππότης Ά πέρτ, γνωστός εις τήν ελλ. κοινωνίαν διά
τάς φΓλελληνικάς διαθέσεις του και συγγραφάς του, εγκατέλειπε συν τοις άλλοις και
σπουδαιοτάτην χειρόγραφο ν συγγραφήν γαλ
λιστί γεγραμμένην. Ό κάτοχος τής είρημένης συλλογής προτίθεται ίνα εκποίηση
αυτήν* όθεν, ό Οέλων ν' απόκτηση ταύτην
ή νά τήν μετάφραση έπ' άμοιβη, άς άποτανθη πρός τόν κ. Μιχαήλ Μιχαλουνάκον πα
ρά τώ τυπογραφεία) ή « λ,ακωνία».

Έτερος, ότι τό έθνος θά δοξάσης και λαμπρύνης!
"Αλλος, ότι μετ' ολίγον στάχτη μπούλμπερη θά γ ί ν η ς . .
Ένας δέ αριστοκράτης, ηύχετο χιλιάδες χρόνια
Γιά νά ζήσης... άλλος πάλι, μέ αυγά και μέ λεμόνια,
Έλεγε γιά νά σέ πάρουν, άφοΰ δήμιος και είσαι,
Κα· τήν τάλαινα Πατρίδα τυραννεΐς και δέν λ υ π ε ΐ σ α ι . . .

Ένας άλλος γεροντάκος, έλεγε τό όνομα σου
Πώς μασκάρεψες μεγάλως μέ τά τό^α οργιά σ ο υ . . .
Έτερος δέ, ότι είσαι εφιάλτης και προδότης*
"Αλλος, τοΰ Συντάγματος μας ότι είσαι ό δεσμώτης!
"Αλλος πάλιν, ότι εΐσαι βάρβαρος, ώμος, θηρίον!
Κι' άλλος, υπουργός πώς κάμνεις νάσαι εις φρενοκομεΐον!,

Καλαντζή σ' έλεγεν ένας, και μπαλωματ' ένας άλλος,
Κ' ένας, 'σάν τόν Γκαϊδομμάτην, ότι εΐσ' άνήρ μεγάλος!!!
Ένας άλλος, πώς σοΰ 'ρ,οιάζει νά φυλάττης χοίρους μόνον,
Ά λ λ ο ς , ότι νά καθεξής βασιλέως πρέπει θρόνον!..
Έτερος, ότ' εΐσαι κούφος, υβριστής κ' εγκληματίας!
.Και υπέρμαχος, εΐς άλλος, ότι εΐσαι τής Δου'λείας!..

Σ' έλεγεν ή βερεμιάρα, ότι εΐσαι εργολάβος,
Τής μωρίας και βλακίας ότι εΐσ' ό μέγας κάβος!
"Οτ' εΐσαι κομπογιαννίτης, κι' 6γι αληθής ντετόρος,
"Οτι κάμνεις γιά νά ήσαι εις τό Οέατρον τενόρος,
"Οτι ή κοΓλιά σου εΐνε πιο χο^δρή άπ' τό βουβάλι,
Κι' ότι έχεις (πώ! πώ! ψεΰμα!) γα'ϊδουρένιο κεφάλι. . .

"Αλλος σ' έλεγε Μεσσίαν.. άλλος πάλιν, άλλ ά τρέμων,
Έλεγε πώς τής Ελλάδος είσαι σύ ό κακός δ α ί μ ω ν . . .
Τέτοια έλεγον και άλλα,
Κ" επί τέλους ένας Έλλην ότι είσαι γιά κρεμάλα.
Συμφωνώ κ' εγώ εις τούτο, κ' εύχομαι πολύ ταχέως
Ν' άπαγχονισθης μονάχος ώς παράνομος Εβραίος ! . .

Ένας άλλος, σ'. άπεκάλει άνδρ' άπονενοημένον,
Και Σατράπην τής Πατρίδος... άλλος δέ διεφθαρμένον.
Έτερος, τής Καμαρίλλας τό πιστότατον κοπέλι,
Επειδή τυφλώς και πράττεις ό,τι ή καρδιά της θέλει.
Κ' ένας άλλος, ότι Τοΰρκος ή Εβραίος Ο' άποθάνης.
"Αμποτε, άφ" ατιμάζεις τήν Πατρίδα μ' ό,τι κάνεις...

Ά λ λ ο ς (ήτο συκοφάντης), σ' άπεκάλει άγιογδύτην,
Επειδή και υπερβαίνεις 'ς ταΐς κλεψ-.αΐς τόν λωποδύτην
Τόν Συγγρόν.. και άλλος πάλιν, ή πολύτιμος αντίκα
"Οτ! εΐσαι τοΰ Τζουμπέ μ α ς . , άλλος, ότι χαμαλήκα
•\ά φορής πολύ σ' αρμόζει κΓ όχι υπουργός νά ησαιΚ' έγώ λέγω, πώς σοΰ πρέπει χαλβατζής γιά νά καλήσαι.

Οί δυώ νέοι καββαλιέροι συμφωνοΰσα-' μέ εκείνη,
Κ' εΐπον και αυτοί μιά γνώμη, ότι πρέπει σέ καμίνι
Νά ριφθης, γιά νά ξαγνίσης τά πολλ' αμαρτήματα σου,
Ποΰ ατίμασαν τοσοΰτον τό μεγάλον όνομα σου!!
Κ' έγώ λέγω, ότι πρέπει νά ριφΟήτε σέ καμίνι
Και οί έξη, όπως ούτω ή Πατρίς ήσυχος μείνη . . .

Τειά σου, Δημητράκη Γρίβα, ήρωα μου κοψοχέρι!
Στύλε τής Ελευθερίας! και τής 'Ρούμελης ξηφτέρι !
Και γιά 'σένα, ήρωα μου, άκουσα όχι ο λ ί γ α . . .
Ένας έλεγε πώς είσαι μιά μαγαρισμένη μιγά*
"Αλλος πάλιν, ότι είσαι άνθρωπος πολύ ανδρείος !
ΚΓ άλλος, ότι τοΰ στρατού μας είσαι σύ ό πιο γελοίος . .

Προσκυνώ τήν αφεντιά σου, ΛΊκουτόπουλε Βασίλη..
Έ , ν ακούσης τί γιά 'σένα τ' είπαν οί πολλοί σου φίλοι, '
θ ά στουπίρης και θά φρίξης,
Και φοβούμαι μή Ουμώσης και μέ πιάσης νά μέ πνίξης.
Ά λ λ α σύ σκληρός δέν είσαι γιά νά πνίγης τούς ανθρώπους,
"Οπως τόν χρυσό ν Συγγρόν μας μέ τούς νομικούς σου τρόπους

Είμαι δούλος εδικός σου, έξοχώτατε κύρ Γιάννη . . .
Σήμερον ποΰ λές, σοφέ μου, ήμουν μόνος 'ς τό συργιάνι,
Και έκεΐ ποΰ συργιανοΰσα, άκουσα νά κουβεντιάζη
Μιά κοκέττα μέ δυώ νέους, και, λαλών, νά σέ χλευάζη*
Άλλ" άπ" όλα της τά λόγια—μά τ' αυτιά σου τά μεγάλα—
Έκατάλαβα πώς ήτον ή πανοΰκλ' αυτή δασκάλα.

Είμαι 'ς τάς διαταγάς σου, ακριβέ μου Δεληγιάννη,
Ακριβό τοΰ υπουργείου και πολύτιμο σ τ ε φ ά ν ι ! . .
"Ε, τί λέγεις; θές ν' ακούσης τά εγκώμια τοΰ κόσμου;!
"Ακουσε ψυχή, καρδιά μου, 'μάτια, 'φρύδια μου και φως μου!
Τί ωραία σέ στολίζουν,
Οί καλλίτεροι σου φίλοι, πόσον σέ εξευτελίζουν . . .
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ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ.
'<» Δημοσιογράφος ανάγκη απαραίτητος
όπως εχη τά έξης προσόντα, αν Οέλη νά
ήνε τέλειος Δημοσιογράφος.
Α'. Νά έχη κ ο ι λ ί α ν μ ε γ ά λ η ν, κατά
τήν παροιμίαν, ώς τοΰ Αγγελοπούλου, ό
πως ανέχεται πάσαν έπί/ρισιν καί πάν σχόλ ι ο ν μέ άλλας λέξεις νά έχη τήν παραδειγματικήν έκείνην αγγλική ν άπάΟειαν, καί
εις τοσούτω πολλή ν δόσιν μάλιστα, ώστε
νά ήνε αυτόχρημα λίθος καί κωφάλαλος ώς
τόν Λογιωτατίοην.
Τ

Β'. Λ ά μήν έχη πολλούς σχετικούς ή φί
λους, ώς τον Κορέσιον, διότι οί πολλοί φί
λοι καταντώσ^' επιζήμιοι εϊς τόν Δημοσιογράφον. Έκας^ος έχων τήν άξίωσιν ότι πρέ
πει νά'λαμβάνη τά όημοσιογραφικάπροϊόντα
τοΰ φίλου του οωρεάν,ώς ό Γκαϊόομμάτης τόν
χάρτην της εφημερίδος του έκ τοΰ υπουρ
γείου τών Οικονομικών, μεγίς-ης ζη/ίας γί
νεται αύτω παραίτιος, ώς ό Μπποπόταρ,ος
εις τάς 28 χιλ. δρ. τοΰ Δενδροκομείου.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ.
Ί χ 0 ύ ς.
Ό υπό τό ζώδιον τοΰτο γεννηθείς, Οά ήνε
ψαροκέφαλος καί ψαρόμυαλος, ώς τόν Κορομηλαν της εφημερίδος «Έφημερίς»· Οά
τόν ψαρεύουν εύκολα οί πάντες, ώς τόν Μ.ανιτάκην τοΰ «Νεολόγου», καί Οά τόν πω
λούν διά πράσινο χαβιάρι, ώς της «Στοάς»
ό Μπαμπάς τούς μετόχους της βιβλικής
εταιρίας του. θ ά άγαπα τά ψάρια, ώς 6 V κουτόπουλος τήν γανωματικήν Οά ήνε δει
λός, ώς τόν Τομαρόπουλον, καί εις τήν
έλαχίστην φοβέραν Οάτρέμη ώς τόν Εύγενειάδην. θ ά τόν υβρίζουν και χλευάζουν, ώς
τόν τοκογ/.ύφον Διάγγελην, άλλ' αυτός Οά
μένη ιχθύς άφωνος, ώς τόν φιλογενέτ/ατον
Συγγρόν θά τρελλένεται διά τάς χρυσαλ
λίδας τοΰ συρρ.οΰ, ώς ό Δήμος Αθανασίου
διά τάς ωραίας ά ρ ν ά δ α ς* θα ήνε μακρο
χρόνιος, ώς τόν κορακοζώητον Χρηστίοην
τό τέλος του Οά ήνε άΟλιον καί έλεεινόν,
ώς τών μετόχων τοΰ Ααυρίου, καί απελπι
σμένος, Οά πέση εις τήν θάλασσαν διά νά
τόν φάγουν τά ψάρια, ώς θά πέσουν μετ' ο
λίγον οί Βούλγαρης, Γρίβας, Βαλαωρίτης
καί τίνες άλλοι.

αν ακόμη τον ιοης ατακτουντα η κλεπτοντα, καί σέ διατάττω νά τόν απόλυσης πά
ραυτα ίκανοποιημένον. — "Οχι, κ. Διευθυν
τά, δέν συνέλαβον τοιοΰτον σκοπόν, άλλά
τόν σ κ ο π ό ν τοΰ νά σας υποβάλλω εύσεβάστως τήν παραίτησίν μου, διότι ώς κλητήρ ούδεμίαν ύπόληψιν χαίρω.
Πώς ανέχεται ό υπουργός σας, ήρώτα ό
πολυχρονεμένος Πολύχρονος τόν κωφόν
Πανταζήν, νά γράφουν τόσα κατ' αύτοΰ αί
εφημερίδες του Κ ρ ά τ ο υ ς ; — "Ε, φίλε μου,
•ω άπήντησεν εκείνος, ό υπουργός έχει χ ω ν ε ύ σ ε ι ώς τώρα περισσότερα άφ* όσα τοΰ
λέγουν.
•••55··:.

Διατί εκθειάζετε τόσον πολύ σήμερον τούς
υπουργούς, ένώχΟές υβρίζατε αυτούς; ήρώτησεν ό τσελεπής Σιβιτανίδης τον Δήμον
Αθανασίου. — Διότι, άπεκρι'Οη ούτος, έχω
μεγάλο ν χ ρ έ ο ς .

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟΝ.

Τ . Νά ήξεύρϊ] νά μεταχειρίζεται καί τήν
α λ ω π ε κ ή ν καί τήν λ ε ο ν τ ή ν, κατά τάς
περιστάσεις, ώς τον Δεληγεώργην νά κολακεύη δηλ. εκείνον, ούτινος φοβείται τήν
έπιρροήν, νά απειλή δέ τόν σκώληκα, όστις
ζητεΐ νά φλυαρήση κατ' αύτοΰ, ώς ό Νικουτόπουλος τούς καλαντζίδες.

Ή γεννηΟεισα υπό τό αυτό ζώδιον, Οά
έχη τά δίκτυα της πάντοτε απλωμένα διά
νά ψ α ρ ε ύ η τάς καρδίας νέων τε καί γε
ρόντων Οά έχη καρδίαν σκληράν καί Οά ψήνη 'σάν ψάρια τούς έραστάς της· Οά ήνε εις
τά έργα της άπιαστο χ έ λ υ, καί Οά μ αγ η ρ ε ύ η μέ πολλούς ψάρια· Οά άποΟάνη
Δ'. Νά ακόλουθη άπαρεγκλίτως τό σχέ- δε άπό ψαροκόκκαλον, όπερ Οά κόλληση εις
διον, όπερ διεχάραξεν, είτε ορθόν είτε ς-ρε- τ ο ν λαιμον της.
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΕΙΟΝ Δρ. 13000
βλόν, ώς ό ιππότης Κορομηλάς καί ό τσε
λεπής Καμπούρ-ογλούς, χωρίς νά δίδη προΠΟΙΚΙΛΑ.
έξοδεύει ετησίως τό ύπουργ. τών
σοχήν εις τάς παρατηρήσεις τών φίλων του,
Κύριε Διευθυντά! έλεγε χθες τήν πρωίαν Εσωτερικών.
έκτος άν έχη διάθεσιν νά κτίση ώς ό Χόνείς αστυνομικός κλητήρ προς τόν προϊστάτζας τόν φοΰρνόν του έπί οχήματος, καί νά
μενόν του, χθες τό εσπέρας συνέλαβον ένα ΚΗΠΟΣΒΟΤΑΝΙΚΟΣ15000
στρέφη αυτόν κατά τάς επιθυμίας τοΰ τυ
σ κ ο π ό ν . — Πώς! συνέλαβες σκοπόν; α έξοδεύει κατ' έτος τό ύπουρ. της
χόντος, ώς ό Δήμος τό «Μέλλον» του.
νόητε, τί έπραξες; δέν άρκεΐ ότι τά έχομεν Παιδείας καί τό Πανεπιστήμιον
Ε'. Νά υπόσχεται πολλά ώς ό Βαμπάς, μέ όλους τούς πολίτας, άλλά θέλεις νά τά
Το όλον 2 8 , 0 0 0 δρ. έξοδεύονται ετησίως,
καί νά έκτελή ούτε τό έν τέταρτον τών ό βάλωμεν καί μέ τό Φρουραρχεΐον; Σοι α φίλε άναγνώστα, είς αυτό τό τουρκικόν νεσων ύπεσχέΟη, ώς ό Καρύδης.
παγορεύω άλλοτε νά συλλαβής σκοπόν καί κροταφεΐον.
Ένας πρόξενος σέ άλλους, σέ ονόμαζε γομάρι,
Λέγων, ικανός πώς είσαι νά φορης μόνον σαμάρι
Κ.Γ ο/' ύπουργικήν χλαμύδα., κ. ένας νέος ντελμπεντέρης,
"Οτι πρέπει γιά νά ήσαι καρβουνιάρης ή μπαρμπέρης.
Ένας άλλος, ότι είσαι τζογαδόρος πολύ φΐνος,
Άποκρηάτικος, ό άλλος, ότι είσαι αρλεκίνος . . .

Ένας υβριστής, ό'τ' είσαι μοχθηρός, άστατος, κοΰφος,
Χαμερπής καί δουλοκόλαξ, καί τών υπουργών ό μποΰφος!
"Αλλος πάλι, πώς σύ μόνον τό τιμάς τό Ύπουργεΐον !
"Ετερος, πώς της Κορώνης εισ' άκάθαρτον άγγεΐον.
"Αλλος, ότι εΐσαι μέγας ναυτικός!., καί αΧΧος
άλλα..
Κ' έγώ λέγω, ότι είσαι άπ' τούς πρώτους γιά κρεμάλα...

"Ετερος πώς της 'ΛΟήνας είσαι ζώσα μιά τζορτζίνα!
"Αλλος, ότι νά κατέχ_ης θέσιν πρέπει σέ κουζίνα.
"Ετερος, πώς τά μουστάκια καί τά γένεια άν ξυρίζης,
Της κοπέλαις της Αθήνας όλαις Οά της δαιμονίζης.
"Ενας άλλος, πώς σοΰ 'μοιάζει νεκροΟάπτης γιά νά γίνης,
Κ' έγώ λέγω ότι πρέπει τήν ζωήν σου ν' άποκτείνης.

Τέλος πάντων, υπουργοί μου, καί κα7^οί μου Κυβερνήται
Στΰλοι της Ελευθερίας! καί πολύτιμοι πολΐται !
Σας τούς είπα σχεδόν όλους όσους ήκουσα επαίνους!!!
Ξέχασα... ναι, τάς κατάρας τοΰ πολύπαθους μας Γένους,
Τ' αναθέματα... εΤς άφρων, πούλεγεν, εις τό "δικό σας
Τό κεφάλι γιά νά πέσουν.—Τώρα ποιόν Οέλετ' εμπρός σας

Ταπεινώτατος, Τρίγγέτα!.. Έ , χρυσέ μου, καί γιά 'σένα,
Λέγ' ό κόσμος τά ' δ ι κ ά τ ο υ . . . Έναο, πώς δέν έχεις φρένα,
Έλεγεν εχθές τό βράδυ 'ς τά Χαυτεΐα έκεΐπέρα...
"Ενας άλλος, ότι κάμνεις νάσαι μοΰτσος σέ μπρατσέρα
!ν όχι υπουργός.. Καί άλλος, ότι κάμνεις γιά ς-ρατάρχης!
Κ' ένας άλλος, ότι πρέπει 'ς τούς ούραγκοτάγκους ν' άρχης.

— *Ας έλθοΰνε αί κατάραι, τ' αναθέματα! . νά 'δοΰμε
Τίς εϊν' 'κεΐνος ό αυθάδης, καί καλώς νά γνωρισθοΰμε...
— Κόπιασε, Λαέ Έ7νλήνων, νά καΟίσης 'ς τήν Μπερλίνα,
Χά χλευάζεσ' αιωνίως άπ' τόν Τάδε καί τόν Δ ε ί ν α !
Ναι, τοιαύτη καταδίκη σοΰ αρμόζει, Λαέ, μόνον
"Οθεν κύπτε τόν αυχένα εις αιώνας τών αιώνων ! . .
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