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Ε Κ Δ I Δ Ο Τ Α. I 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ, 

Δι' έ'κας·ον στίχον διατριβών λεπ. 40 . 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8. 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μσ. 
νον του Παν. Π. Πηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαΐ απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ 
συνδρομή εϊνε υποχρεωτική δι' εν έτος 

και προπληρώνεται εις Αθήνας. 

Κ Α Τ Α Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν. 

Η ΣΗΜΑΙΑ ΑΝΕΠΕΤΑΣΘΗ ! 

Άποφασίσαντες άμετατρέππως να π ραγ-
ματοποιήσωσι ταχέως τό καταχθόνιο ν αυ
τών έργον δεν ύπέφερον πλέον να βλέπιυσιν 
αυτό καΟ' έκάστην παρεμποδιζόμενον έπρε
πε νά τεΟή φραγμός· πάν κώλυμα ν ' άρθή 
έκ του μέσου· ή συζήτησις, ό έλεγχος καϊ 
αί διαμαρτυρήσεις έπρεπε νά παύσωσιν ενώ
πιον της άμετατρέπτου αποφάσεως τ ω ν το 
Σύνταγμα και οι Νόμοι έπρεπε νά ξεσχιθώσι 
καϊ νά ριφΟώσιν υπό τους ρυπαρούς πόδας 
τ ω ν και τέλος πάσα ελευθέρα φωνή έπρεπε 
πλέον νά παύση ταράττουσα τόν ύπνον καϊ 
τήν διάνοιαν αυτών. Ή άπόφασις λοιπόν 
έγένετο· τό σύνθημα εδόθη,καϊ τόΣάββατον 
της 30ης Νοεμβρίου, τήν ένδοξον έκείνην 
ήμέραν, καθ' ήν ή Ελληνική σημαία της 
εθνικής ανεξαρτησίας άνεπετάσΟη επί τών 
επάλξεων τοΰ Παλαμηδίου, άνεπετάσΟη εν 
τω έθνικώ βουλευτηρίω, έν τή πόλει του 
Μεγάλου Περικλέους, ή επάρατος σημαία 
του δεσποτισμού ! 

Έν τω μέσω του τραγικού τούτου κατά 
τών συνταγματικών τοΰ έθνους ελευθεριών 

θεάματος οέν ήδύνατο νά παραμείνη πλέον ' πεπταμένην επί της έδρας του ίεροϋ τεμέ 
ή διασωΟείσα αντιπολίτευση· έν τω μέσω; νους; Πώς ήδύναντο ν ' άνενθώσι βλέποντες 
του πυκνού και μεμολυσμένου αέρος ή έλευ- την βέβηλον αυτών σημαίαν έστημένην έ< 
Οέρα αύτης φωνή δεν ήδύνατο νά ζήση· έπρε-' τη μητροπόλει της Ελλάδος υπό τό έδαφο< 
πε νά έξέλΟη διά νά σωθη υπό τήν πνέουσαν ! της όποιας άγνίζει ή ελευθέρια, επί τοί 
της ελευθερίας αύραν έν τω μέσω τών έγ- ; Παρθενώνος, έπί τών τάφων τών ένδόξω-
κληματιών οέν ήδύνατο νά ήχήση· έπρεπε της ελευθερίας μαρτύρων, εκ του βάθους τώ' 
νά έξέλθη διά νά άκουσθη. Οΐ φρουροί τών όποιων ακούεται σπαραξικάρδιος φωνή; 
συνταγματικών τοΰ έθνους ελευθεριών δεν ; "Επρεπε λοιπόν ν ' ακούσω* τήν φωνή· 
ήούναντο νά βλεπωσι τον Ιυνταγματικον δεινοπαθούσης Πατρίδος· έπρεπε ν ' ά 
Υαοτην ύπο τούς πόδας τών εγκληματιών | κ ο ύ σ ω σ ί τ< ν φ ω ν < ν τ ~ ς έ λ ε υ θ 6 ρ ι ' α ς τ ο ο σ 5 χαρτην υπο τους ποοας 
δέντδύναντο νά βλέπωσι τάςσυνταγματικάς 
αΰτοΰ ελευθερίας τραυματιζομένας καϊ υπό 
τά δεσμά γογγυζούσας· έπρεπε νά εξέλθουν, 
διά νά άποβάλωσι τόν βαρύν της ευθύνης 

^όζοντος έθνους και της συνειδήσεως των . 
βΕν βουλευτικόν ράκος, ολίγος ευτελής χρυ
σός δεν ταπεινόνουσι την έλληνικήν καρδίαν, 
δεν παγόνουσι τό κοχλάζον αίμα τοΰ Έ λ -

όγκον κ α ΐ ν ά σώσωσι την τιμήν αυτών καί | λ η ν ο ? . Ή Πατρίς του καί ή ελευθερία του 
της ΙΙατριοος. §£ν ΊσοσταΟμίζουν προς τό μηδαμηνόν χρυ-

Καί πώς οί αγνοί του έθνους άντιπρόσω- σίον καί προς τό ευτελές βουλευτικόν ράκος· 
ποι ήδύναντο νά παραμείνωςιν εις τόν βόρ- διδτι έν τούτοις υπάρχει μόνον τό αίσχος 
βορον τών πρωτοφανών εγκλημάτων ·, Πώς καί τό όνειδος, έν έκείναις δέ ή αθάνατος 
ήδύναντο νά άνΟέξωσιν εις τούς σπαρακτι- δόξα καί τό μεγαλεϊον. Ή ελευθερία εινε η 
κούς παλμούς της καρδίας των γινόμενοι πνοή της άγνης συνειδήσεως, επί τών ισχυ-
καΟ' έκάστην μάρτυρες τοιούτων άνοσιουρ- ρών βραχιόνων της όποιας ίσταται ή άνΟρω-
γημάτων ·, ΙΙώς ήδύναντο νά ύποφέρωσ: βλέ- πότης· εινε ή ζωογόνος αΰρα, άνευ της σ
πόντες τήν σημαίαν τοΰ ά-ολυτισμοΰ άνα- ποίας τά έθνη μαραινόμενα Ονήσκουσιν. "Ε-

Κ Η Π Ο Σ 

Η ΕΛΛΑΣ ΕΣΩΘΗ 

Ή ταλαίπωρος Πατρίς μας, ή ώς χθες ψυχορραγούσα, 
Ή ώς ορφανή καϊ χήρα αδιάκοπα θρηνούσα, 

Ή μ' άλύσεις δεσμευμένη, 
Ή εις τ ' άρμα της Δουλείας 'μέρα νύκτα συρομένη, 

Σήμερον ιδού έσώθη, 
Και ιδού άπονεκροΰνται τών Εφιαλτών οί π ό θ ο ι ! . . 

Αί σπαοακτικαι φωναί της καϊ οί γοεροί της θρήνοι, 
Ή οικτρά κατάστασίς της, ήτις δέν έσυνεκίνει 

Τους έργάτας της Δουλείας ! 
Συνεκίνησε εκείνων τών υιών της τάς καρδίας, 

Οιτινες ώς χθες ακόμη 
Δέν έπίστευον τοσούτον νά έμπαίζωνται οί Νόμοι. 

'Σ τήν φωνήν τών τέκνων τούτων και εις τό διάβημα των, 
Οί υιοί αυτοί τοΰ σκότους, οί υιοί τών εγκλημάτων ! 

"Αναυδοι έμειναν όλοι, 
Καϊ άποταρταρωθέντες ώς τοΰ "Αδου οί διάβολοι, 

Ή Πατρίς ημών έσώθη* 
Ά π ' τάς χείρας τών τεράτων ή Ε λ λ ά ς άπελυτρώθη ! . . 

Οί παράνομοι εκείνοι, ήλπιζον νά τελειώσουν 
Τ' έπωνείδιστόν των έργον, ήλπιζον νά εξοντώσουν 

Τήν ταλαίπωρον Πατρίδα, 
Και εις τά ερείπια της ν ' ανεγείρουν τήν αψίδα 

Της θεάς των τής Δουλείας ! 
Πλήν τά αληθή της τέκνα πρόλαβον τούς τολμητίας ! . . 

Καϊ ώς δαίμονες τοΰ "Αδου έφυγον κατησχυμένοι, 
Οί τοΰ Έθνους δολοφόνοι, οί ώς χθες κεκαλυμμένοι! 

"Αφησαν πλέον τό θΰμα, 
"Οπερ έσυρον τοσοΰτον άπανθρώπως εις τό μνήμα. 

Ή Πατρίς ήδη έσώθη, 
Και τά όνειρα εκείνων ένεκρώθησαν κι" οί π ό θ ο ι . . . 

ΦΑΝΗΣ 



-ρέπε λοιπόν νά διαμαρτυρηθώσι και ν ' ά-
ποσυρθώσιν έπρεπε νά παραιτηθώσι και τήν 
ϊέαραίτησίν των ν ' άναγγείλωσιν είς τον ά-
νώτατον άρχοντα και εις τό έθνος. Έπρεπε 
νά παραιτηθώσι και νά καταγγίλωσιν ενώ
πιον αυτών τά κατά τών ελευθέρων θεσμών 
τοΰ έθνους άνοσιουργήματά των. Έπρεπε 
νά έξέλθωσιν, ίνα τά τραγικά ταΰτα γεγο
νότα όιασαλπισθώσιν άνά πάσαν τήν γήν, 
οονήσωσι τό έδαφος, επί τοϋ οποίου τό έ-
βνος βαθέως ύπνώττει , και πλήξωσι τά νε-
ναρκωμένα αύτοΰ ώτα. 

Τό τραγικόν λοιπόν τοΰτο δράμα, άρξά-
[Αενον άπό τοΰ 1868, έφθασεν ήδη εις τό 
τέρμα του. Ή φοβερά επταετής πάλη, έν 
«φανία γινομένη, έγένετο ήδη κατάδηλος, 
ή δέ ειδεχθής αυτής όψις άπειλεϊ ν ' αποτέ
φρωση τό έλληνικόν έδαφος. Οί έργάται τοΰ' 
δεσποτισμού υπό τους πόδας αυτών τά πάν
τ α Οέσαντες δεν ήδύναντο νά μή έγείρωσι 

φέρη τήν έκτροχιασΟεΐσαν Συνταγματικήν 
του έθνους μηχανήν εις τήν αληθή αυτής 
τροχιάν. 

την όργήν τοΰ έθνους αναγκάσω σι ν 
αυτό νά σύρη ήδη εν τω μέσω τό φοβερό1 

ζήτημα περί της υπάρξεως τοΰ σύνταγμα 
τίκοΰ πολιτεύματος καί της ειλικρινούς αϋ-
τοΰ εφαρμογής, ή τοΰ δεσποτισμού. Ή συν
ταγματική τοΰ έθνους μηχανή καθ" έκάς-ην 
προσκόπτουσα δεν ήδύνατο νά κινηΟη. 'Π 
επταετής πάλη δεν άφινε τό έθνος νά προ-
«δεύση· ώς εκ τούτου παρέλυσε διοικητικώς, 
ίχρεωκόπησεν οικονομικώς και έξηυτελίσθη 
έξωτερικώς τοσούτον, ώστε προ τών οφθαλ
μών ημών παρίσταται ήδη τό χάος καί ή 
απελπισία. 

"Η όη δέ τό έθνος ευρίσκεται εις περίστα
σ η κρισιμωτάτην ό κίνδυνος παρίσταται 
ενώπιον του μέγας. Οί Κριτίαι ούτοι της 
νεωτέρας Ελλάδος έπιμένουσι νά περαιώ-
σωσι μετά πάσης θυσίας τό διακοπέν έργον 
Ινδεόυμένοι δέ τήν αύλικήν λεοντην έμποι-
οΰσι τήν φρίκην καί τόν τρο'μον. Τό έθνος 
σίγα, καί εν τη φοβερά σιγη του καθίσταν
ται Ορασύτεροι καί βιαιότεροι. Σιγα, διότι 
αναμένει τήν άπόφασιν τοΰ ανωτάτου άρ
χοντος, όπως σπεύση καί σώση διά της α
ποπομπής τών εγκληματιών 'τό κλυδωνι-
ζόμενον σκάφος της πολιτείας καί έπανα-

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ . 
Ό στρατηγός Σεράνος απήλθε τής Μα

δρίτης ίνα άναλάβη τήν άρνηγίαν τοΰ κατά 
τών Καρλιστών δημοκρατικού στρατοΰ. —· 
Ή γαλλική συνέλευσις ένέκρινεν εις δευτέ· 
ραν άνάγνωσιν νομοσχέδιον, δι 'ου υπόκειν
ται εις τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν οί 1\ 
Γαλλία γεννώμενοι ξένοι. —Πολλά έγγρα
φα άναγινώσκονται έν ταϊς συνεδριάσεσι τοΰ 
δικας-ηρίου τοΰ δικάζοντος τον κόμητα Άρ 
νίμ· ό δικηγόρος τούτου προέτεινε νά προσ-
κληΟή ό καθηγητής τοΰ δικαίου Αέβις, εις 
τήν συμβουλήν τοΰ οποίου ύπείκων ό Άρ-
νίμ, ειχε κρατήσει τά έγγραφα. Ό είσαγγε-
λεύς έν τή εγγράφω αύτοΰ- αιτήσει κατά 
τοΰ Άρνίμ συνεπέρανε ζητών τριάκοντα μη
νών φυλάκισιν δι' αυτόν. Αί διπλωματικά! 
αποκαλύψεις τοΰ κόμητος έπϊ πολλών ερω
τήσεων παρήγαγον μεγάλην έντύπωσιν καθ' 
όλην τήν Γερμανίαν. Επίσης άρρητος εκ-
πληξις κατέλαβεν έν Αονδίνω πάσας τάς 
χοινωνικάς τάξεις μαθούσας τάς αποκαλύ
ψεις ας ό κόμης Άρνίμ και ό συνήγορος του 
έποιήσαντο κατά τήν διάρκειαν τής δίκης.— 
Τό νέον ύπουργειΌν τής Σερβίας έδήλωσεν 
θά καθυποβάλη εις τήν Σκουπτσίναν νομο
σχέδια περί ελευθερίας τοΰ τόπου και τοΰ 
συνέρχεσθαι, περί προσωπικής ασφαλείας 
και περί αυτοδιοικήσεως τών δήμων. —Γε
νομένης έπερωτήσεως έν τω γερμανικώ κοι
νοβούλια) περί τής καταργηθείσης γερμανι
κής πρεσβείας παρά τη παπική αυλή, ό Βι-
σμαρκ ήγόρευσεν ουχί τόσον ώς πολιτικός, 
ό'σον ώς κομματάρχης έξερεθισθείς, υπερέ
βη δέ και τά όρια της άβροοροσύντς έν τή 
ομιλία του. 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α , 
Άφοΰ πλέον τό κακόν υπερέβη πάν ό'ριον 

παρανομίας· άφοΰ τό παρελθόν Σάββατον 
έν τω μέσω τής σιγής πάσης ελευθέρας φω

νής, άνεπετάσθη εναντίον παντός νόμου επί 
τής έδρας τοΰ Βουλευτηρίου ή σημαία τοΰ 
δεσποτισμού, ή άντιπολΐτευσις σεβόμενη έαυ-
τήν, τόν δρκον της και τους νόμους τής 
πατρίδος της, και αναλογιζόμενη ήν οφείλει 
προς τό έθνος μεγίστην εΰθύνην, μετά μα
κράς και εμβριθείς συζητήσεις και διαπλη-
κτισρ,ούς απήλθε τοΰ βουλευτηρίου άνεπι-
στρεπτεί. Τά τραγικά ταΰτα γεγονότα τών 
εφιαλτών τούτων τής νεωτέρας Ελλάδος 
κατήγγειλε δι' υπομνήματος της ή άντιπο-
λίτευσις, οί γνήσιοι ούτοι τοΰ έθνους αντι
πρόσωποι, εις ων και μόνων τόν άδολον 
πατριωτισμόν άνέθηκε τάς ελπίδας του, εις 
τόν άνώτατον άρχοντα, εις δν εκτίθενται 
ακριβώς πάντα τά διαπραχθέντα. Ή άντι-
πολίτευσις και όλον τό έθνος περιμένει ενα
γωνίως τήν βασίλ. άπόφασιν δΓ ής προσδο
κάται ή διόρθωσις τών κακώς κειμένων διά 
τής αποπομπής τών διεπόντων ήδη τά κοι
νά, μετά τών υπό τής λόγχης αυτών συνα-
χθέντων τεράτων, και ή επαναφορά τής έκ-
τρο/ιασθείσης συνταγματικής μηχανής εις 
τήν αληθή τροχιάν της. Τά πράγματα έκ-
πέμπουσιν ήχηράν φωνήν, τίνος οί ισχυροί ' 
βραχίονες δύνανται νά κρατήσωσιν έν τω πα-
ρόντι καιρώ τό πηδάλιον τοΰ κλυδωνιζομέ-
νου σκάφους τής πολιτείας και σώσωσιν αυ
τό έκ τής επερχόμενης φοβέρας λαίλαπος. 
Έάν δέ οί πειράται δέν άποπεμφθώσι και τι-
ζωρηθώσι τάχιστα, πριν τό ύπ ' αυτών διευ-
'ίυνόμενον σκάφος κατασυντρίψωσιν εις τους 
απότομους βράχους, και δέν παραδοθή τά 
πηδάλιον εις τάς υπό τοΰ έθνους ύποδεικνυ-
ομένας στιβαράς χείρας τό ναυάγιον έσται 
άφευκτον. 

'Αποχωρισάντων τών αντιπολιτευομένων, 
αί προτροπαί και αί εϋχαί τοΰ Αριστοφά
νους εισηκούσθησαν και τά πρώτα βήματα 
του έστέφθησαν. "Ηδη δέ ετοιμάζει τά ίοβό-
λα βέλη του, ίνα πλήξη τους έν τω βου-
λευτηρίω άπομείναντας προδότας. 

— ΕΤνε λίαν παράδοξον μέ τήν διαγωγήν 
και έπιμονήν τών νεωτέρων εφιαλτών τής 
Ελλάδος· διότι ενώ τό έθνος περιμένει ενα
γωνίως και άπό στιγμής εις στιγμήν τής 

λα?ρε, προσφιλής Ε λ λ ά ς μου, άφοΰ νΰν τά φίλτατά σου, 
Τά ύπνώττοντ' άχρι τοΰδε, 'ξύπνησαν εϊς τάς φωνάς σου, 

Και σοι έτεινον τήν χείρα, 
Λέγοντα: «Πατρίς, μή κλαίης, μή Ορηνης.. δέν είσαι ςε ϊρα . . 
«Έχε ις σήμερον γεννήσει νέους ήρωας Ε λ λ ή ν ω ν . . . » 
Ω, Ελλάς, Ελλάς, έσώθης έκ τοΰ μέσου τών κινδύνων!. 

Ή ΪΙατρίς λοιπόν έσώθη. . . Έλληνες νΰν ας χαρώμεν, 
Ιν έκ ψυχής άς εϋχηθώμεν τους προδότας νά ίδώμεν' 

Εις άγχόνην κρεμασμένους ! 
"ΙΊ άποπλυνθή ό ρΰπος τοΰ πολύπαθους μας Γένους, 
Όν τιν ' έχουν έγκολάψει δυώ λεγόμενοι υιοί της ! . . 
Τρέμε Βούλγαρη και Γρίβα.. . τρέμετε οί τύραννοι της! 

• ί7ΤΟΓ7!)'\>—-

ΤΑ Κ Ο Π Ε Λ Ι Α ΤΟΥ Τ Ζ Ο Υ Μ Π Ε Λ Η. 

Μωρέ τί χαραϊς και γελοία, 
"Οπου κάνουν κάθε "μέρα τοΰ Τζουμπέ μας τά κοπέλια ; 
Μά και πώς νά μή γελάνε η πισταϊς του καφουγέραις, 
Άφοΰ βλέπουν ν ' αλωνίζουν 'ς τ ή ν Βουλή πέντ' εξ λέραις; 

Μά τοΰ Τζουμπελή τή φέσα, 
Ή Βουλή αυτή δέν έχει ειμή θεατρίνους μέσα. 

τήν διάλυσιν τής παρούσης νόθου και εγ
κληματικής βουλευτικής πλειοψηφίας εις 
τά εξ ων συνετέθη, οί ό7\ετήρες ούτοι μέ-
νουσιν ατάραχοι και σπεύδουσι νά ενεργήσω-! 
σί τάς ακυρωθείσας έκλογάς, όπως δυνηθώσι ^ 
νά πραγματοποιήσωσιν άκωλύτως και τα
χέως τους καταχθόνιους αυτών σκοπούς. 
Ά λ λ αρά γε θά προφθάσωσι νά τελειώσωσι 
τό έργον; 

— Ή παροΰσα περίστασις είνε μία έκ 
τών κρισίμωτάτων περιστάσεων. Ή έκ τής 
καλής ή κακής αυτής έκβάσεως πρόκειται 
νά όρισθή τό παρόν και τό μέλλον τοΰ έ
θνους· έξ αυτής θά βεβαιωθή άποτελεσμα-
τικώς τό έθνος άν τοΰ λοιποΰ Οά διατελή 
υπό τούς καθιερωθέντας συνταγματικούς θε
σμούς ή υπό τά δεσμά. Οί μεν πολιτικοί 
ανάγκη νά δείξωσι τόλμην και έλλην. άν-
δρίαν προς τήρησιν τών συνταγματικών ε
λευθεριών και ν ' άναγγείλιοσι μετά σπου
δής και ήχηρας φωνής τόν ύφιστάμενον 
κίνδυνον εις τό έθνος. Οί δέ λοιποί πάντες 
ανάγκη νά γρηγορώμεν και νά ήμεθα έτοι
μοι κατά παντός έπελευσομένου κατά τών 
ιερών ημών θεσμών κινδύνου. Έάν δέ ουδε
μία άλλοθεν θεραπεία έπέλθη και ημείς ό-
λιγωρήσο>μεν θά εύρεθώμεν αίφνης υπό τάς 
άλύσεις. 

—• Γράφουσιν ήμϊν έκ Κύμης, ότι ό δή
μαρχος Κυμαίων Οέλων νά διόρθωση τά 
τοΰ δήμου του κατά νέον όλως τρόπον 
ύπέβαλεν εις τό δημοτ. συμβούλιον δύο 
ό η μ ω φ ε λ ε ϊ ς προτάσεις, άς και υπεστή
ριξε δι' όλων τών δυνάμεων του και αίτι-
νες έπεψηφίσθησαν χάρις εις πέντε δημοτ. 
συμβούλους ουχί επίβουλους. Α'. νά μή 
ένοικιάζητε κατ' έτος ό λιμενιακός φόρος, 
όστις ανέρχεται εις 22 χιλ. δραχμών, άλ
λ α νά είσπράττηται άπό τάς τελωνιακάς 
αρχάς και υπό τήν έποπτείαν τοΰ μεγα-
λόνοος άδελφοΰ του, Οστις γυρίζει νΰν τα 
ξηροτύρια. Β'. νά κατεδαφισθώσι τά τείχη 
τοΰ ίεροΰ ναοΰ Ά γ . Αθανασίου και έν μι
κρόν μαγαζεϊον κλπ. προς εντελή κατα-
στροφήν τών συμφερόντων τοΰ είρημένου 
ναοΰ και προς έπιδιόρθωσιν τής ξεσχισμέ

νης σακούλας τινών γανωτάδων φίλων τοΰ 
δημάργου και τών κκ. συμβούλων. Έπί τοϋ 
προκειμένου έφιστώμεν τήν προσοχήν τών 
αρμοδίων άρχων, θά έπανέλθωμεν. 

— Τήν παρελθ. Τετάρτην περί τήν 7ην 
πρωινήν ώραν μεταφερθείσα ή λαιμητόμος 
παρά τήν Οέσιν Ά γ ι ο ν Σάββα άπέκοψε τήν 
κεφαλήν δύω ληστών καταδικασμένων εις 
θάνατον. Ή λαιμητόμος συνοδεύθη υπό πλή
θος στρατιωτών υπέρ τούς 500. Ά λ λ ' όταν 
αύτη μεταφερθη εις τήν "Υδραν και τήν 
Βόνιτσαν υπό πόσου πλήθους Οά συνοδεύθη; 

— Τό ήλεκτρικόν σύρμα μετεβίβασεν είς 
τά ήνεωγμένα ώτα τοΰ Αριστοφάνους, ότι 
έν τινι σαλονίω διεδίδετο μετά μεγάλης α
ναίδειας, ότι ό κ. Ί ω . Ζέππος ελάμβανε μέ
ρος είς τήν σύνταξιν τοΰ 'Εμπαίκτου κλπ 
Γνωστοποιοΰμεν, ότι Οστις δήποτε οιεοιδε τό 
τοιοΰτον, είτε προς έπαινον, είτε προς κα· 
τηγορίαν, εινε αναιδής ψεύστης, διότι ό κ 
Ζέππος ουδέποτε έγραψεν ούτε μίαν καν λέ-
ξιν ούτε είς τόν Έμπαίκτην, ούτε είς τόν 
ήδη Άριστοφάνην. 

Τήν παρελθ. Δευτέραν περί τήν 5ην ώραν 
μ. μ. άπωλέσθη ό βουλευτής κ. Τοντήρης 
όμοΰ μέ τήν συνείδησίν του και μέ τά όμ-
ματοϋάλιά του. Ό εύρων αυτόν παρακαλεί
ται νά τόν κράτηση μέ τήν συνείδησίν του 
και άς μας έπιστρέψη τά όμματοϋάλιά του, 
καθότι εινε τιμιώτερα. 

Τό Δικαστήριον τών έν Αθήναις Πρωτο
δικών ώς 'Εμποροδικών, δυνάμει τής υπ 
άριθ. 1352 αποφάσεως του έκήρυξεν είς 
κατάστασιν πτωχεύσεως τόν Μιχαήλ Γιαν-
νούλην ή Μαμάην, διάταξαν τήν σφράγισι\ 
τοΰ καταστήματος αύτοΰ και τήν είς τάς 
διά χρέη φύλακας κράτησίν του. 

Ό αρμόδιος κλητήρ παραγγέλλεται τήν 
νόμιμον έπίδοσιν ταύτης είς τόν άρμόδιον 
Εισαγγελέα, δημοσιευθήτω δέ αύτη διά τής 
εφημερίδος ό Αριστοφάνης. 

Αθήναι 5 Δεκεμβρίου 1874. 
Ό πληρεξούσιος τοΰ πράκτορος 

Μ. Ν ι κ ο λ ά ο υ . 

Τό Δικαστήριον τών έν Αθήναις Πρώτο" 
δικών ώς 'Εμποροδικών, δυνάμει τής υπ 
άριθ. 1719 αποφάσεως του έκήρυξεν εις 
κατάστασιν πτωχεύσεως τόν Α. Σαμαρού-
παν, διάταξαν τήν σφράγισιν τοΰ καταστή
ματος αύτοΰ και τήν είς τάς διά χρέη φύ
λακας κράτησίν του. 

Ό αρμόδιος κλητήρ παραγγέλλεται τήν 
νόμιμον έπίδοσιν ταύτης είς τόν άρμόδιον 
Εισαγγελέα, δημοσιευθήτω δέ αύτη διά τής 
εφημερίδος ό Αριστοφάνης. 

Αθήναι 5 Δεκεμβρίου 1874·. 
Ό πληρεξούσιος τοΰ πράκτορος 

Μ. Ν ι κ ο λ ά ο υ . 

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Ή Σ Ε Ι Σ . 
Παρακαλοΰμεν τούς συνδρομητάς μας ε

κείνους οίτινες καθυστεροΰσιν άχρι σήμερον 
τήν ευτελή συνδρομήν των, νά σπεύσωσι και 
άποστείλωσιν αυτήν άπ' ευθείας είς ημάς 
εντός έπιστο?^ής συστημένης, καθόσον, ό έκ 
τοΰ Άδου άνελθών Αριστοφάνης, στερείται 
ε ν δ υ μ ά τ ω ν , και ώς έκ τούτου αδυνατεί 
νά επισκέπτεται αυτούς δ ί ς κατά πάσαν 
εβδομάδα. Δέν πιστεύομεν νά κωφεύσωσι 
και ήδη, διότι, ούδ' έπί στιγμήν παραδεχό-
μεθα, ότι μεταξύ τών συνδρομητών μας υ 
πάρχουν κ ω φ ο ί , β ω β ο ί και τ υ φ λ ό ί, οί
τινες ν ' ά γ α π ο ΰ ν τά είρηνοδικιακά τ ο ύ μ 
π α ν α και ταΐς άριστοφανικαΐς κ α ρ α μ ο ύ -
ζ α ι ς . Τών φρονίμων ολίγα. 

»8 
£33 Εύηρεστήθητι τέλος κ. Ύποδ. τοΰ Ταχυ

δρομείου Πατρών νά μας πληροφορήσητε 
είς ποίον έδίδετο τό διά τόν κ. Ί ω . Μπό-
γδανον άπό τά μέσα τοΰ παρελθ. Ιανουα
ρίου άποςελλόμενον φύλλον τοΰ Διογένους. 

Ζητείται θίασσος ηθοποιών, συγκείμενος 
έξ ολίγων προσώπων, διά τό έν Καλάμαις 
Θέατρον, δν είνε έφοδιασμένον μέ Ολα σχε
δόν τά αναγκαία. Πλείονες πληροφορίαι έν 
τω γραφείω μας. 

Είχομεν λησμονήσει τόν κ. Τομαρόπου-
λον ότε αίφνης έλάβομεν έκ Καλαμών τήν 
εξής περί τής λαμπράς υποδοχής του έπι-
στολήν: 

Καλάμαι, 28 Νβρίου 1874. 

Φ ί λ ε Σ υ ν τ ά κ τ α, 

Χθες περί τήν 10ην π. μ. ώραν άφίχθη 
ένταΰθα υγιής και ευτραφής ο κ. Τομαρό-
πουλος. Οί Καλάμιοι γνωρίζοντες ότι έμελ
λε νά κατέλθη διά τοΰ χθεσινοΰ ατμόπλοιου 
συνήχθησαν προ τής άφίξεως τοΰ άτμοπλ. 
είς τό παραθαλάσσιον (δουάνα) και ήτοίμα-
σαν τήν ύποδοχήν του. Ύπήρξεν όντως με-
γαλοπρεπεςτάτη! Υπέρ τάς 10 χιλ. ανδρών 
έκ διαφόρων μερών κατέβησαν προς ύποδο
χήν. 'Εξ αυτών τρεις χι7ν. ήσαν έφιπποι έπί 
όνων και ήμιόνων, ών προηγοΰντο ό αστυ
νόμος Καρχαρίας και ό Χρυσογελέκης Ά -
λαγονίας φέρων ό ε;ς τόν άλλον έπ' ώμων, 
παρατεταγμένοι ένθεν και ένθεν. Ή γραμ
μή τών πεζών και ιππέων έφθανε και έξ 
αμφοτέρων τών μερών μέχρι τής πόλεως. 

Ή μέν οδός ήν διήλθεν ήτο έστρωμένη μέ 
ροδοδάφνας, τό δέ παραθαλάσσιον μέ τάπη
τας τών ελαιοτριβείων, αί δέ λέμβοι περί 
τάς 200 σημαιοστόλιστοι. Μόλις λοιπόν 
έφθασε τό άτμόπλοιον, πρώτον ήχησαν 101 
πυρίβολα, κατόπιν ήρξατο ό πυροβολισμός 
τών πεζών και ιππέων. Εξελθόντα δέ διά 
μεγάλης λέμβου σημαιοστολίστου τοΰ ατ
μόπλοιου τόν ύπεδέχθησαν ενθουσιωδώς κα-
ταφιλοΰντες αυτόν. Έν τω μέσω τοΰ συγ
κινητικότατου τούτου θεάματος άναβάς έπί 
τής υψηλής ράγεως τοΰ Κώνστα . Φλέσ-
σα ό κ. Παναγιώτης Μπολάνης προσεφω-

νησατο τάδε: 

Μεγάτιμε άνερ και συμπολϊτα ! 

Άξιωθεΐσα ή ιδιαιτέρα ημών πατρίς νά 
έπανίδη Σέ είς τούς κόλπους της καταλαμ
βάνεται ύπό μεγίστης συγκινήσεως και χα
ράς, διότι Σέ θεωρεί ώς θεόσδοτον δώρον 
και προάγγελον λαμπρού καίεύτυχοΰς μέλ
λοντος. Τήν έλλειψίν σου, άξιοσέβαςε συμ
πολϊτα, άείποτε ησθάνθη, διότι Σύ είσαι ή 

μόνη έλπίς της, Σύ είσαι ό μόνος βάλσα-
μος τών πληγών της. "Οθεν μετά συγκι
νήσεως και δακρύων ύποδεχθεϊσα Σέ σήμε
ρον εις τούς κόλπους της, εύχεται, ίνα ου
δέποτε στερηθν] τοιούτου άγνοΰ και υπέρ 
αυτής πάσχοντος τέκνου. 

Ό δέ κ. Τομαρόπουλος άντεφώνησε τά 
έξης: 

Κύριοι Συμπολϊται! 

Ευτυχής λογίζομαι, διότι ήξιώθην νά ί'δω 
όμας τοσοΰτον υπέρ έμοΰ συγκεκινημένους. 
Είς τά υπέρ έμοΰ άγνά αισθήματα Σας, ά-
τινα ανέκαθεν κάλλιστα γνωρίζω, δέν θά 
παύσω ανταποκρινόμενος. Ή δέ ιδιαιτέρα 
μου πατρίς είνε ή μόνη ευτυχία μου, τό μό
νον μέλημα. Ουδέποτε Οά τήν εγκαταλείψω 
ενόσω αναπνέω. Σας ευχαριστώ άπό καρ
δίας, φίλτατοι συμπατριώται, διότι εύηρε-
στήθητε νά μέ τιμήσητε τοσοΰτον μεγαλο
πρεπώς. 

Μετά τό τέλος τής άντιφωνήσεως έλα-
βον αυτόν έν χερσίν οί ρωμαλαιότεροι τώ> 

Βλέπεις 'κεΐ τό Μεσσηνέζη, 
(Τό τρελλούτσικο κοπέλι) τόν Τζουμπέ νά περιπαίζη· 
Ν' άνεβαίνη εϊς τό βήμα και νά λ έ γ η άραις μάραις. . 
ι ΐ α υορι;,η τα κοπέλ ια . . . με ταις τοσαις κουταμαραις, 

Γελούν πλέον καί εκείνα, 
Καί τόν θεωρούν άπ' όλους πιο περίφημη τζορτζίνα. 

Βλέπεις 'κεΐ καί τόν Τοντήρη, 
Νά χορεύ 'σάν κατσίκι καί νά λ έ γ η : Τίρι-λίρι . . . 
Τό μυαλό του καί μιά λύρα, νά φωνάζη ό Βολτέρρας 
Της ΖακυΟιανης Πεντάδας καί τών βουλευτών τό τέρας ! 

Καί τόν "Αχολον ακόμα, 
Νά γυρίζη καί νά χάφτη ρ ί γ ε ς μ' ανοικτό τό στόμα . . 

Βλέπεις 'κεΐ καί τόν Δουζίνα, 
Νά φωνάζη 'σάν τόν Χόντζα, καί νά λ έ γ η 'ς τήν μπερλίνα, 
"Οτι πρέπει νά καΟήσουν τά βουβά μέ τήν αράδα, 
Καί τών υπουργών κατόπιν νά τούς κάμουν πατινάδα.. 

Καί τόν έξυπνον Μπουφίδη, 
Απ' τη φούρκα του νά κάνη τά βουβά Ολα σκουπίδι . . . 

Μά τοΰ ΐζουμπελη τήν κάρα! 
*Αν σας εί'πω δσα κάμνουν" Οά σας πιάσ' όλους τρομάρα. 
Τοΰτο σήμερον σας λ έ γ ω : ή Βουλή θέατρον γείνη, 
Καί ως βουλευταί υπάρχουν της Ελλάδος μόνον κτήνη! . . 



ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 
ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ. 

Προχθές ή βουλευτική πλειοψηφία της 
λόγχης συνελθοΰσα απεφάσισε χαί έστειλεν 
έπιτροπήν ίνα ενώπιον τοΰ Ύπουργ. Συμ
βουλίου έκφραση υπέρ αΰτοΰ τάς ευχαρι
στίας της δια τάς είρηνικάς έκλογάς καϊ 
παρΟενικάς εξελέγξεις καϊ διά τήν νομιμω-
τάτην πορείαν του. Πρόεδρον δέ έξελέξατο 
τόν βουλευτή ν κ. Άλέκον "Αχολον. .Μετά 
δέ τοΰτο, έπορεύΟη ή έκλεχθείσα επιτροπή 
εις τό ύπουργεΐον τών "Εσωτερικών, ένθα 
είχε σ υ ν έ λ Ο η τό ύπουρ. συμβούλιο ν . "Αμα 
δέ εΐτηλΟον έκλιναν άπαντες τήν κεφαλήν 
τρις μέχρι της γης, έπειτα έκαστος αυτών 
έσπευδε και έφίλει τήν χείρα κ α - τ ο ν δεξιόν 
πόδα τοΰ Βούλγαρη και τοΰ Γρίβα. Τούτου 
δέ γενομένου, έξαγαγών χειρόγραφον λόγον 
ό πρόεδρος κ. 'Άχολος, έλεξε τάδε: 

Αξιότιμοι καϊ άξιοσέβαςτοι κκ. υπουργοί! 

Μετά φόβου καϊ δακρύων παριστάμενος 
ενώπιον υμών ώς αντιπρόσωπος της γνή
σιας καϊ εντίμου πλειοψηφίας Σας, έντολήν 
έχω ίνα έξ ονόματος αυτής εκφράσω υμίν 
τήν άπειρον ημών εϋγνωμοσύνην, άγάπην 
και τυφλήν ύπακοήν εις πάντα τά προς-άγ-
ματά Σας. ΈπιΟυμοΰντες διακαώς νά φέρη-
τε ταχέως εις πέρας τά προμελετηθέντα 
σχέδια μας, οΰ μόνον δέν Οέλομεν διανοηΟή 
ποτέ νά φέρωμεν ύμΐν κανέν κώλυμα, άλ
λα Οέλομεν επιμείνει εις τήν πραγματοποί-
ησιν αύτοΰ μέχρι θανάτου. Τό προσωπείον, 
αξιότιμοι υπουργοί, έσχίσθη· ό κΰβος έρρί-
χθη· ανάγκη όθεν νά τελειώσωμεν τά-/ιστα 
τό έ'ργον έν/ομεν τά ξίφη καϊ τάς λόγχας· 
έχομεν τά όπλα καϊ στιβαράς χείρας, ώστε 
διά της βίας καϊ τοΰ φόβου νά τά κατορ-
θώσωμεν. 

Ή συνταγματική πολιτεία, άξιοσέβαςτοι 
υπουργοί, απαιτεί συνείοησίν καϊ ικανότητα· 
ά λ λ ' ήμεϊς αμφοτέρων ς·ερούμεθα, ώστε δέν 
δυνάμεθα νά έχωμεν έν αύτη τήν πρωτοκα-

θεδρίαν. Δέν δυνάμεθα νά έχωμεν τοιαύτην 
δόξαν, τιμάς καϊ πλούτη. Ά λ λ ά θα Οειο-
ρούμεθα οί κοινότεροι καϊ βαναυσότεροι τών 
ανθρώπων κινοΰντες τόν οίκτον αυτών, διότι 
ούδεμίαν δυστυχώς έχομεν άρετήν. Ό δε 
σποτισμός λοιπόν εΐνε ή σωτηρία ημών, κα 
θώς πολύ ορθώς εί'πον τοΰτο έξ αρχής εν
τόνως και άμετατρέπτως ό κ. πρόεδρος τοΰ 
υπουργείου και ό υπουργός τοΰ πολέμου, 
διότι έν τώ όεσποτισμώ άγουσι καϊ φέρουσιν 
ολίγοι μόνον άοοσιωμένοι, καϊ επειδή ημείς 
είμεθα τοιούτοι, διότι πρώτοι κατωρθώσα-
μεν νά πραγματοποιήσωμεν τό έργον, ένώ 
κανείς άλλος δέν έτόλμα, Οά ήμεθα αναμ
φιβόλως εις αιώνας τούς απαντάς. "IIδη 
τό έργον ευρίσκεται έν τώ τελειοΰσθα;· διότι 
τό Σύνταγμα πληγωθέν ύπό της λόγχης 
Οανατηφόρως, απέθανε. Νΰν υπολείπεται 
μόνον ή ένταφίασίς του, Γνα μή τό φάσμα 
αύτοΰ μας ταράττει τόν γλυκύν ύπνον και 
μας αναγκάζει νά νηστεύωμεν καϊ νά πη-
γαίνωμεν εις τήν Περιβόλαν, εις τόν Εερόν 
εκείνον τόπον της μετανοίας καϊ σωτηρίας. 
Ή ένταφίασις θά γείνη βεβαίως εναντίον 
πάσης εθνικής θελήσεως διά μιας όμοιας 
νόθου και εικονικής συνελεύσεως. Περί τού
του ώμιλήσαμεν έξ αρχής διά μακρών και 
εΐνε περιττόν νά τά επαναλάβω. 'Αλλά καϊ 
τοΰτο ανάγκη τάχιστα νά τό τελειώσωμεν 
τώρα ότε πάντες ύπον/ωροΰσιν ενώπιον μας 
καϊ κύπτουσι τόν αυχένα, αρκεί νά δίδωμεν 
είς τινας δειλούς και ιδιοτελείς έν βουλευ
τικόν ράκος και τέσσαρα τάλαντα, ώστε ού 
μόνον νά σιγώσι καϊ νά ύποχωρώσιν άλλά 
καϊ νά μας άποκαλώσιν επιφανείς καϊ σω
τήρας ! 

Περαίνων τόν λόγον μου, εύχορ,αι, μετά 
πάντων τών συναδέλφων μου, ίνα τό έργον 
μας πραγματοποιηθή ταχέως και αισίως. 

'ΈΤτα δέ έγερθε'ς ό επιφανής Βούλγαρης 
άντεφώνησε τά εξής : 

Κ ύ ρ ι ο ι ! Σας εύχαρις/οΰμεν διά τάς προς 
ημάς ειλικρινείς και δουλικάς αφοσιώσεις 
σας. Έστέ δέ βέβαιοι, ότι τό έργον θέλει 

ελειώσει ταν/έως σύμφωνα μέ τάς έπΐθυ-
μίας σας. 

Μετά δέ τον Βούλγαρην εγερθείς ό Δ. 
Γρίβας είπε τά ακόλουθα: 

Κ ύ ρ ι ο ι ! Κάγώ σας ευχαριστώ διά τάς 
ταπεινάς αφοσιώσεις σας. Ά λ λ ' ανάγκη νά 
μάθετε ότι ό Γρίβας ουδέποτε υποχωρεί, 
ουδέποτε πτοείται· ό,τι άπαξ απεφάσισε θά 
τό πραγματοποίηση. Ενόσω έχω τούς αν
δρείους εύζωνας μου ούδένα φοβοΰμαι. Σάς 
διαβεβαιώ δέ, ότι εντός ολίγου θά ίόήτε τό 
έθνος νά κύψη τόν αυχένα ενώπιον μου. 

Συνεπεία τής έν τώ «Αριστοφάνη» εκ
φράσεως «πρέπει νά κατασυντριβώσι τά νό
θα τέκνα», ό Δήμαρχος Αθηναίων μας έ
πεμψε τήν εξής έπιστολήν: 

"Αξιότιμε κ. συντάκτα τοΰ Άρι^οφάνους. 

ΕϊοΌν επανειλημμένως έν τή άξιοτίμω 
εφημέριοι σας ότι τό έθνος θά έγερθή καϊ 
Οά κατασυντρίψη τά συναχθέντα ενταύθα 
νόθα τέκνα. Απορώ, κ. συντάκτα, πώς έ-
τολμήσατε νά έξενέγκητε απειλή ν κατά τών 
ένταΰθα συνα-/Οέντων νόθων τέκνων καϊ νά 
προσκαλήτε τήν κατ' αυτών έξέγερσιν τοΰ 
"Ονους, ένώ ταΰτα υπάγονται εις τήν ήμε-
τέραν δικαιοδοσίαν και Οτι τό έθνος ούδε
μίαν έπιρροήν δύναται νά εξάσκηση έπ 'αυ
τών. Σας παρακαλώ όθεν ν" άναιρέσητε τάς 
άπειλητικάς ταύτας φράσεις σας, άλλως 
θέλω καταγγείλει υμάς εις τήν δικαιοσύνην. 

Λέξασθε κτλ. Ό Δήμαρχος 

Κ υ ρ ι ά κ ο ς . 

1 . Σ. ΑυτούμεΟα, διότι ό κ. δήμαρχος 
απέκτησε τοσούτον έγωϊσμόν, ώστε νομίζει 
ότι αυτός καϊ μόνος έχει είς τήν έξουσίαν 
του νόθα τέκνα. Έπαναλαμβάνομεν, ότι 
•Ινε λυπηρόν, ευρισκόμενος έν μέσαις ' Αθή
ναις, ν ' άγνοή Οτι και ό Βούλγαρης και ό 
Γρίβας έ/ουσιν έν τή εξουσία των τοιαύτα 
νόθα, κυλιόμενα έν ' τώ καταστήματι, χεϊ-
μένω πλησίον της οικίας τοΰ κ. Πλατύ, 
και διαφέροντα μόνον κατά τήν ήλικίαν, τά 
εγκλήματα και τόν τρόπον της γεννήσεως. 

έμπορων μας Άδελ. Ααχανά και Ανέστης 
Τσαρμπόπουλος, και τόν μετέφερον ούτω 
εις τό γνωστόν κατάλυμμα. 

Ό σος Δ ο υ ρ δ ο υ ν ά ς. 

Π Ο I Κ I Λ Α. 
Προχθές ό Βούλγαρης και ό Γρίβας ήλ-

θον είς διαπληκτισμούς έρίσαντες διά τήν 
πρωθυπουργίαν ό Βούλγαρης έν τώ μεταξύ 
εξύβρισε τόν Γρίβα μονόχειρα και παράνο-
μον. Συνεπεία τούτων και προς αποφυγήν 
πάσης καθ' έκάστην έριδος διά τήν πρωθυ
πουργίαν, απεφασίσθη δι" ύπουργικοΰ Συμ
βουλίου, όπως τό πρωΟυπουργικόν τοΰτο ζή
τημα λυθή διά μονομαχίας· ό νικήσων έσε-
ται πρωθυπουργός. Ό μέν Γρίβας ζητεί νά 
μονομαχήσουν διά ξίφους ή πιστολιού και 
είς άπόστασιν είκοσι βημάτων ό δέ Βούλ
γαρης επιμένει διά τρουμπονίου γεμισμένου 
μέ σμιρδάλια καϊ είς άπόστασιν πέντε μό
νον βημάτων. Είς μάτην ό γαμβρός του 
Νικουτόπουλος κλαίει και οδύρεται ίνα τον 
έμποδίση· ό Βούλγαρης επιμένει μέχρι θα

νάτου, διά νά μή ύπάρν/η και τόν ραδιουργή 
εις τήν Αύλήν και τοΰ αφαίρεση τήν πρω
θυπουργίαν. Αφέθη είς τό ύπουρ. Συμβού-
λιον νά όρίση τό όπλον. Ή φονική αύτη 
μοναχία Οά φέρη άφεύκτως τήν πτώσιν τοΰ 
υπουργείου· καϊ ιδού ή έπαλήθευσις τοΰ ο
νείρου τοΰ μικροΰ Έθνοφύλακος και ή ξε-
μουντζούρωσις τοΰ Κάλχα Αυγερινού. 

Γυνή τις κρατοΰσα βρέφος έζήτει τό κα
τάστημα τών νόθων όπως τό παραδώση. 
'Ερωτήσασα δέ ποΰ κείται τό έν λόγω κα.-
τάς-ημα, έδειξαν είς αυτήν τό βου),ευτήριον. 
Πορευθείσα έκεϊ και μόλις είσελθοΰσα εις 
τό προαύ7^ιον, είδε τόν Βούλγαρην έρχόμε-
νον, όν έκλαβοΰσα ώς παραμάννα, έτρεξε 
νά τό παραδώση· ό Βούλγαρης ήρνήθη νά 
τό δεχθή, ειπών προς αυτήν: «γΰναι , είς τό 
κατάστημα αυτό δέν βάνομεν νόθα βρέφη, 
άλλά νόθους άνδρας, υπέρ τά τριάντα έτη.» 

Έτερα γυνή Οέλουσα ν ' άποπέμψη τόν 
σκληρόν και «νυπόφορον σύζυγον της και 

μαθοΰσα Οτι ό Βούλγαρης δύναται ν" άπο -

πέμπη τούς σκληρούς και επικίνδυνους και 
ν ' αντικαθιστά αυτούς δι' εύπειθών κνωδά-
λ ω ν , έσπευσε προς αυτόν και πεσοϋσα είς 
τούς πόδας του τόν παρεκάλει ν ' άποπέμψη 
και τόν ιδικό ν της καϊ νά στείλη είς τήν 
οίκίαν της άλλον. Ό Βούλγαρης είπεν ότι 
επί τοΰ παρόντος μόνον τούς γνησίους βου-
λευτάς αποπέμπει και φέρει νόθους· προσέ-
Οηκε δέ Οτι κατόπιν πιστεύει νά κατορθώση 
και τοΰτο. 

"Ε β ρ εξ ε ν , έλεγεν εΐς τυπογράφος, ό 
συντάκτης της Εφημερίδος Καμπούρης ή 
όγλούς τόν διευθυντήν αυτής Κορομηλάν 
διά φιάλης μπύρας είς τήν κεφαλήν.—Και 
ό Κορομηλάς τί έπραξεν ώς άνθρωπος τής 
ανταμοιβής; ήρώτησε γεροντοκόρη τ ι ς . — 
Τοΰ έβρεξε τήν πλάτην διά τοΰ έργολαβικοΰ 
μπαστουνίου του. 

Ό συντάκτης Γ. Διαμαντόπουλος. 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Ν Λ ΡΙΣΤΟΦ ΑΝΟΥΣ, 

(κείμενον πλησίον τοΰ παλαιοΰ θεάτρου). 


