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Ε Κ Δ I Δ Ο Τ Α I 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ, 

ΔΓ έ'κας-ον στίχον διατριβών λεπ. 4 0 . 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8. 
Λί αποδείξεις υπογράφονται παρά μο'. 
νον του Παν. II. Πηγαόιώτου. Αί έπι-
στολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ί Ι δέ 
συνδρομή εινε υποχρεωτική δΓ εν έτος 

καί προπληρόνεται εις "Αθήνας. 

ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 

ΤΟ Ε Τ Ο Σ 1874, 

Τήν δωδεκάτην τοΰ μεσονυκτίου ώραν μας 
άπεχαιρέτησε τό έτος 1 8 7 4 . Άφοΰ δΓ αί
ματος ενεγράφη έν ταΐς στήλαις τής Ιστο
ρίας καί ηύχήΟη, ίνα μή καί τό διάδοχον 
αυτού διέλΟη διά τών αυτών περιπετειών 
καί κινδύνων έρρίφΟη εις τό χάος τής αίω-
νιότητος, Τοιούτον άπαίσιον έτος, όπερ κα-
θέξει τήν επικεφαλίδα τής Ιστορίας, είθε 
νά μή έπανίδη πλέον ή δύστηνος Ελλάς ! 
Τοιαΰτα τραγικά γεγονότα, άτινα έλαβον 
κατ" αυτό χωράν, είθε νά μή έπαναληφΟώσιν 
έπί τοΰ ελληνικού εδάφους. 

Ά λ λ α πριν έγκαταλίπωμεν καί παραδώ-
σωμεν τό ατυχές τούτο έτος εις τήν'Ιστο-
ρίαν, άς ρίψωμεν έπ' αύτοΰ έν τελευταΐον 
αποχαιρετισμού βλέμμα καί άς παρέλθωμεν 
μετά σπουδής καί ταχύτητος τά κατά τήν 
ένιαύσιον αύτοΰ όδο.ιπορίαν διαπραχθέντα 
εγκλήματα, ύπερπηδώντες τόν χ_είμαρρον 
αυτών, ίνα μή καταληφθώμεν καί πνιγώμεν 
έν αύτώ 

εις τά πράγματα τής Πατρίδος ή παρούσα 
Κυβέρνησις, υποστηριζόμενη ύπό τοΰ Κου
μουνδούρου καί Ζαήμη, ύπό τον όρον νά μέ
νη πιστή εις τήν μεταξύ αυτών συνομολο-
γηΟεΐσαν συμφωνίαν περί τής ακριβούς καί 
ειλικρινούς τηρήσεως τών Νόμων καί τοΰ 
Συντάγματος καί περί τής αύστηράς έξε-
λέγξεως τών πράξεων τής προκατόχου αυ
τής. Ά'λλά μόλις έλΟοΰσα, ύπείκουσα κατά 
τό σύνηθες προΟύμως εις τάς αύλικάς οια-
ταγάς, ίνα έκεΐθεν άντλη δυνάμεις, ήΟέτησε 
τά συνομολογηθέντα καί ή υποβληθείσα τό
τε ύπο τοΰ Αομβάρδου καί Δεληγιάννη εξε
λεγκτική τοΰ προκατόχου υπουργείου πρό-
τασις ούδεμίαν εύρε παρ1 αύτη ύπος·ήριξιν. 
Μετά τήν άθέτησιν ταύτην ήρξατο νά φαί-
νηται δυσμενεστέρα, ίνα μή άπειθήση εις 
τάς αύλικάς δίαταγάς, καί ιδού έν τώ μέσω 
σπουδαίοι συζητήσεων απαγορεύεται ό λό
γος καί ό Αομβάρδος δέν επιτρέπεται νά ό-
μ ιλή κατά τών υποσκαπτόντων τάς βάσεις 
τοΰ συνταγματ. ημών πολιτεύματος. Ά λ λ ' γμο 
ή Κυβέρνησις πίπτει ύπό τό βάρο: 
άνοσιουργημάτων. Προσκαλείται εις τά ά-

:ο:ουτων 

σμόν υπουργείου* άλλ' ούτος πιστός τοΰ 
Συντάγματος οπαδός καί αυστηρός επίτι
μη τής τών παρακωλυόντων τήν συνταγμ. 
μηχανήν άπήτησε καί προφορικώς καί εγ
γράφως, ίνα έπανέλΟη ή έκτροχιασΟεΐσα 
συνταγμ. μηχανή εις τήν αληθή αυτής τρο-
χιάν καί πραγματοποιηΟώσιν οί εθνικοί πό
θοι έν τε τώ έσωτερικώ καί τώ έξωτερικώ. 
Ά λ λ ' οί σύμβουλοι τοΰ Στέμματος μή εύ-
ρόντες ταΰτα σύμφωνα πρός τά σχέδια των 
τά απέκρουσαν, ώς θέτοντα φραγμον εις 
τούς έπιδαοκομένους σκοπούς των. Ηροσε-
κλήθη λοιπόν καί αύθις ό Βούλγαρης καί 
αποδεχθείς τήν πραγματοποίησιν τών σχε
δίων των, έλαβε τήν όιάλυσιν χωρίς δέ νά 
λάβη τόν προϋπολογισμον διεσκόρπισε τούς 
βουλευτάς, ειπών αύτοΐς, στεντωρία τη φω
νή, ότι ανάγκη νά άντικατασταθώσι δΓ άλ
λων εύπειθών, ήτοι νά μετασχηματισθώσιν. 
ΤΙλΟον λοιπόν αί έκλογαί, ό καιρός τής 
λόγχης καί τών εγκλημάτων τά έν αύταΐς 
τελεσΟέντα όργια εινε απερίγραπτα· απαι
τείται νέος Θουκυδίδης καί νέος "Ομηρος διά 
νά δυνηθώσι νά περιγράψωσι μεθ' όλης τής 

Έν άρχη λοιπόν του έτους 1 8 7 4 ήλΟεν I νάκτορα ό Κουμουνδούρος πρός σχηματι- 1 ίςορικής ακριβείας καί ποιητικής φαντασίας 

Βλέπεις 'κείνην πήν έσπέραν 'ς τάς οδούς τής Κεκροπίας 

ΚΗΠΟΣ 

Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΑΕΙΟΥ. 

"Ε, εις κόρακας άς στείλω τά πολιτικά μας πλέον, 
Καί άς γράψω θέμα νέον, 

Τούς σοφούς μου άναγνώστας διά νά ευχαριστήσω, 
Καί εύθυμους μέ τό νέον έτος νά τούς καταστήσω, 
"Όπως καί αυτοί έμενα θέλουνε μέ καταστήση, 
Ά μ α ό,τι μοΰ οφείλουν τάχιστα τό εξόφληση. 

Τήν παραμονήν θά γράψω τοΰ αγίου Βασιλείου, 
Πρός τιμήν τοΰ Υπουργείου! 

Πώς κατ' έτος εορτάζουν τοΰ συρμού ή πεταλούδαις, 
Ή γεροντικαΐς μορχούταις, ή νεανικαΐς μαϊμούδαις. 
Οί γαλάνται τής Αθήνας, πώς μέ ταΐς πολλαΐς τρέλλαις, 
Ανταλλάσσουν Μποναμάδες μέ ταΐς εύμορφαις κοπέλαις. 

Τάς μεγάλας μας Κυρίας, 
Με σφυρίκτραις νά σφυρίζουν, καί νά κάνουν χορατάδες 

ε τους παντας, και να οιοουν και να περνούν μποναμαοες 
Με τούς φίλους καί γνωρίμους. — Τί πανόραμα ώραΐον .' 
Υ'περβαίνει καί τήν Χάβραν, άναγνώστα, τών Εβραίων. 

Βλέπεις καί τούς Υπουργούς μας μπράτσο νά περιπατούνε, 
Καί τούς πάντας νά γελοΰνε, 

Κ' εις τά όσα κΓ άν τούς κάνουν διόλου νά μην κοκκινίζουν, 
"Αλλά καί αυτοί, ώς όλοι, μέ σφυρίχτρας νά σφυρίζουν, 

Νά φωνάζουν δέ συγχρόνως 
Καί νά εύχωντ' εις δουλείαν νά μας ρίψ' ό νέος χρόνος. 

Άπ ' έδώ τοΰ Βούλγαρη μας νά προσφέρουνε κουδούνια, 
Τοΰ μωρού Νικουλοπούλου νά χαρίζουνε μιά κούνια, 
Καί τοΰ ήρωός μας Γρίβα νά χαρίζουνε μιά σπάθα, 
Τοΰ χονδρού Βαλασοπούλου μία πίλινη γαβάΟα, 
Καραοόσχοινα δυώ ναύταις νά φορτώνουν τόν Τριγγέτα, 
Καί χαρτιά τόν Δεληγιάννη για νά παίζτ, τήν πασέτα. 

ι ι 

ΦΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟ 



τά τραγικά ταΰτα γεγονότα· διότι ολόκλη
ρο; έλλ. έπαρχίαι όεσμευθεΐσαι διετάχθησαν 
να δουλεύωσι, χιλιάδων δέ ελλήνων πολι
τών ή Οέλησις ένοθεύθη· ή δέ λόγχη διε
φθαρμένων τινών οργάνων προέπεμψεν εις 
Αθήνας πολλούς νόθους και εγκληματίας 
ώς αντιπροσώπους· ού~ω λοιπόν έτελείωσε 
τό έκλογικον δράμα τοΰ 1 8 7 4 , καταλιπόν 
μνήμην άίδιον. 

Μετά δέ τοϋτο ήλΟον αί εξελέγξεις· άλ
λα και εν αυταις οεν υστέρησαν απέπεμψαν 
δσους ήΟελον γνησίους βουλευτάς, μή υπο
κύπτοντας εις την Οέλη σιν των και εισήγα-
γον νόθους εΰπειΟεϊς και μηδαμηνούς, ουχί 
κατά τους κανόνας τοΰ Δικαίου και της λο
γικής έξελέγχοντες, αλλά κατά την αύθαί-
ρετον Οέλησίν των ούτω δέ έτελείωσε και 
τό τελευταΐον τοΰτο στάδιον τών εγκλημά
των και ό μετασχηματισμός έγένετο σχεδόν 
πλήρης. 

Ά λ λ ' ή ελευθέρα φωνή τών διασωθέντων 
οεν τους άφινεν ήσυχους- τους έτάραττε τον 
ΰπνον καϊ την διάνοιαν και παρεκώλυε τήν 
ταχεϊαν περαίωσιν του έργου· έπρεπε λοιπόν 
ν' άρωσι καϊ τό πρόσκομμα τοΰτο· έπρεπε 
νά έξοβελίσωσι τό 56 άρθρον του υντάγ-
ματος, όπερ έθετε φραγμόν εις τάς αυθαι
ρεσίας των καϊ ν" άντικαταστήσωσι τό Σύν
ταγμα καϊ τους Νόμους διά της θελήσεως 
των απεφασίσθη λοιπόν καϊ τήν 30 Νβρίου 
άνεπετάσθη ή σημαία της αυθαιρεσίας, οί 
δέ συνναγματικοί θεσμοί έγένοντο παρανά
λωμα του πυρός. 

Τό κακόν λοιπόν έκορυφώΟη· τά δεινά 
της Πατρίδος ηύξησαν, τό δέ έθνος έξηγέρ-
θη εις τό άκουσμα τοΰ τραγικοΰ τούτου γε
γονότος. Έν τω μέσω της τελέσεως τοιού
των οργίων ή άντιπολίτευσις δεν ήδύνατο 
πλέον νά παραμείνϊ]· έπρεπε ν' αποχώρηση, 
ινα άπαλλάξη έαυτήν της βαρείας ευθύνης 
και σώση τήν τιμήν αυτής καϊ της Πατρί-
οος· άπεχώρησεν ίνα σώση τάς ελευθερίας 
τοΰ έθνους. Μετά σφοδράν λοιπόν συζήτησιν 
και οιαμαρτύρησιν κατά τών τοιούτων άνο-
σΐουργημάτων μή εϊσακουσθεΐσα απήλθε· τόν 
δέ λόγον της αποχωρήσεως της ανήγγειλε 

οι επίσημου έγγραφου της τώ ανώτατο) άρ 
χοντι. "Εκτοτε τό έθνος διατελεί έν τή ά-
βεβαιότητ:, άναμένον εναγωνίως άνωθεν τήν 
ταχεΐαν διόρθωσιν τών πραγμάτων. 

Διά τοιούτων λοιπόν έσωτεοικών πεοιπε-
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τειών και κινόύνων καϊ εξωτερικών έξευτε 
λισμών έτελείωσεν ή ενιαύσιος όόοιπορία 
τοΰ έτους 1 8 7 4 , καθ'ήν υπέστη μέν τό όύ 
στηνον αλλεπάλληλα δεινά, κατώρθωσεν 
όμως ν' ανακάλυψη τούς υποσκάπτοντας τά 
θεμέλια της ταλαίνης Πατρίδος καϊ νά τού 
παραδώση εις τήν έκδίκησιν τοΰ έθνους. 

Νΰν δέ εΐσήλθομεν εις τό έτος 1 8 7 5 , καθ' 
ήν στιγμήν τό σκάφος της ημετέρας πολι
τείας πλέει εισέτι έν τω ώκεανώ της αβε
βαιότητος καϊ της απελπισίας. Μή αρά γε 
και τοΰτο όιέλθη διά τών αυτών περιπετειών 
καϊ κινδύνων ; Μή πέπρωται νά όοκιμάσω-
μεν καϊ κατ" αυτό τάς αϋτάς συμφοράς; Μτ 
σκοπεύομεν νά έπ:τρέψωμεν είς τούς άπο-
οειχθέντας αιτίους της όδυνηράς ημών κα
ταστάσεως τήν περαιτέρω έξακολούΟησιν 
αυτής ; 

Άφοΰ άνεκαλύφθησαν οί ένοχοι δεν επι
τρέπεται ήμΐν νά άνεχώρ-εθα αυτούς· άφοΰ 
έκ τοΰ παρελθόντος έμάθομεν τά καθ' ημών 
βυσσοδομούμενα δέν πρέπει νά σιγώμεν ή 
τοιαύτη σιγή καϊ ανοχή εινε άσύγγνωστος-
μωρία· εινε προδοσία. Πρόκειται περί της 
ελευθερίας ημών, ήτις διατελεί έν όεσμοΐς. 
Πρόκειται περϊ της ειλικρινούς εφαρμογής 
τοΰ Συντάγματος, όπερ οί σύμβουλοι τοΰ 
Στέμματος έρριψαν εις τά ανακτορικά αρ
χεία. Πρόκειται περϊ της κινήσεως της συν-
ταγματ. μηχανής, ήν αί ανίεροι τών αυλι
κών χείρες κρατοΰσι διά τών οργάνων το)ν 
άκίνητον. 

Έν κρύπτω εργαζόμενοι οί της Πατρίδος 
εχθροί, δέν έφαίνοντο τοις πάσιν ώς έκ τού
του Οεωροΰντες εαυτούς αιτίους της οίκτράς 
ημών καταστάσεως, έρρίπτομεν κατ' αλλή
λων τά βέλη. Άλλα τά παρελθόντα γεγο
νότα άνεκάλυψαν τούς ενόν ους, τά δέ ενε
στώτα κατέστησαν αυτούς πασιφανείς· εϊσϊ 
δέ ούτοι οι σύμβουλοι τοΰ Στέμματος καϊ 
τά εύπειθή και μηδαμινά αυτών όργανα. Α

νάγκη όθεν νά έκλείψωσιν,ίνα τό έθνος λύση 
τά δεσμά καϊ άπαλλαχθή τών περαιτέρω 
βασάνων. Τό ζήτημα πρέπει ταχέως νά κα
θαρισθεί* ή επταετής πάλη, ήτις έξήντλησε 
τό έθνος πρέπει νά παύση· οί ένοχοι πρέπει 
νά τιμωρηθώσιν, οί δέ συνταγματικοί θεσμοί 
πρέπει εΐλικρινώς νά έφαρμοσθώσιν. 

Εις έποχήν καθ'ήν καϊ τά δουλικώτερα έθνη 
έλευθεροΰνται δέν εινε έπιτετραμμένον είς 
χώραν, ήτις ύπήρξεν ή εστία τών φώτων 
καϊ της ελευθερίας, υπέρ ής έδειξε θαύματα 
άνδρίας, κυλισθεΐσα είς τά αιμα, νά άναίχη-
ται ύπείκουσα είς τάς αυθαιρέτους όιαταγάς 
ολίγων τινών διεφθαρμένων. Δέν εινε έπι-

τραμμενον 
1 ανεχηται βλέπουσα κατα-

πατουμένους τούς ελευθέρους αυτής θεσμούς 
υπό άνιέρων και επίορκων. Πάσα τοιαύτη 
ανοχή έξασθ νεΐ και εξευτελίζει αυτήν και 
παρέχει είς τόν πεπολιτισμένον κόσμον εύ-
λογον άφορμήν κατακρίσεων και λοιδοριών. 

Τό έθνος λοιπόν ανάγκη ν' απαίτηση δι' 
όλων τών νομίμων μέσων νά έξέλΟη τάχι
στα της αμφιβόλου και απελπιστικής ταύ
της ζωής. "Ανάγκη ν' απαίτηση επιμόνως ν' 
άρη έκ τών χειρών τών συμβούλων και τών 
οργάνων αυτών τά πηδάλιον τοΰ πολιτικού 
σκάφους, όπερ κατά κρημνών όδηγοΰσι, πριν 
κατασυντρίψωσιν αυτό. Ανάγκη νά δείξη 
αύτοΐς, ότι τό έλληνικόν έθνος έγεννήθη δι' 
εαυτό και ούχϊ διά τούς συμβούλους τοΰ 
Στέμματος· ότι έτίναξε τόν ζυγόν καϊ έλυ
σε τά δεσμά, ί'να διοικήται δι' αύτοΰ και 
ούχϊ δι' αυτών. Πάσα δέ περαιτέρω ανοχή 
θέλει καταστήσει αυτούς θρασυτέρους, ί'να 

;αιρέσωσι και τήν τελευταίαν τοΰ έθνους 
δύναμιν καϊ καταστήσωσιν αυτό ασθενές καϊ 
άνίκανον προς ύπεράσπισιν τών Συνταγμα
τικών αύτοΰ ελευθεριών. 

Άπ ' έκεϊ δέ νά προσφέρουν τοΰ Βισβάρδη ταμπακέρα 
Μ' άρβανίτικον ταμπάκον, τοΰ χαχάμη μας Βολτέρρα 
Νά χαρίζουν πέντε άλλοι ένα μέγαν καραγκιόζη, 
(Επειδή τόν ομοιάζει καϊ δικαίως τοΰ αρμόζει), 
Είς τόν λοΰς-ρον,Βοΰλτσον βοΰρτσα, καϊ καπίς-ρι ς·όνΔραγό νο ν, 
Τοΰ λωλοΰ Πονηροπούλου ένα σελωμένον όνον. 

Και παρέκει ένας άλλος τοΰ κλεινοΰ φίλου Δουζίνα, 
Νά τοΰ δίδη μία σκούφια άιπρη πούνε γιά κουζίνα· 
Παραπέρα δύω γραίαις νά προσφέρουν μία κοΰκλα 
'Σ τόν Βωιδή Μαυρομιχάλη, 'ς τοΰ Γυθείου τήν πανούκλα, 
Κ' ένα φέσι μέ παπάζι είς τόν γερο-'Ρεβελιώτη, 
Κ' είς τόν'Άχολον μιά τσάτρα, και μιά βέτ/α ς-όνΝαυπλιώτη. 

'Σ τοΰ Βουγα τό άργας-ήρι τόν κυρ Δήμον μέ τό Μέλλον, 
Καϊ νά δίδη μιας κουζίνας μποναμά ένα καπέλλον, 
λά της λ έ γ η : « Ά γ γ ε λ ε μου, δώρον σύ τί θά μ 0 ΰ κάνης ; » 
Δίπλα 'κεΐ είς τήν γωνίαν, Βυθινός ό μπεχλιβάνης, 
"Εδιδε σέ μιά γαλλίδα μποναμά ενα ριπίδι, 
Κι ' ό Σκαλίδης σέ μιά νέα κόκκινο κι' άσπρο φτιασίδι. 

Τόν γκαβόνμαςΜαυρομμάτη 'ςτ ' άργας-ήρι τοΰ Αελοΰδα, 
Νά προσφέρη φίνα ποΰδρα σέ μιά γραία καλιακοΰδα, 
Καϊ τό ν κύρ Αογιωτατίόη ζαρωμένον είς τήν θύραν 
Και γιά μποναμά νά δίδη τόν μποξά του σέ μιά νήραν, 
Μέσα 'κεΐ κι' ό Φεταλίδης μέ μιά κόρη περασμένη, 

ής κάνη μιά τσατσάρα κ' ένα κτένι. Μποναμά δέ νά 

Εν τώ μέσ' αύτοΰ τοΰ πλήθους άκουες και τόν Κουτούζη, 
Τόν μεγάλον δημοκράτην! σάν βρυκόλακα νά σκούζη, 
Καϊ νά λέγη· είς εμένα μποναμά, κύρ Φιλιππίδη, 
Νά προσφέρης όυώ ξουράφια κ' ένα τρίπηχο ψαλλίδι· 
Κ ' είς τό πλάγι του τόν Ξύδη καϊ τόν Κάπου νά ξυρίζουν, 
Τόν δέ Κόκκινον και Νιάτσον είς τ' αυτιά τους νά σφυρίζουν. 

Ούτω ό άγιο-Βασίλης έορτάζετ' είς Αθήνας, 
Μέ σφυρίκτραις, μέ τά δώρα, μέ χαρτιά άπ' τούς κηφήνας. 
Ευγενείς τε και τραμποΰκοι, δούλαις, νέαις καϊ κυράδες, 
Ιινονται, συ δρομηταί μου, όλοι όλως μασκαράδες· 
Μποναμά σ' εσάς προσφέρω μιά ευχή κ ' έγώ: «Τοΰ χρόνου 

ιοώ τούς δύστροπου ντας μέ ούράν και ώτα όνου . . . » 

κίνδυνον βαρέως θρηνεί, άλλ' οί θρήνοι αύ
τοΰ δέν δύνανται, δυστυχώς, νά άποσπάσωσι 
βοήθειάν τινα παρά τών δυναμένων νά σώ-
σωσιν αύτό.Τοιουτοτοόπως άγεται μοιραίως, 
άγνοών είς ποιον οδηγείται βάραθρον. 'Εάν 

λοιπόν ή αρωγή του ουναμενου 
αυτό δέν έπέλθη ταχέως, ή οε κουφοτης και 
ή ανοχή εξακολούθηση, έκαστος έστω βέ
βαιος, "ότι ό καιρός δέν εΤνε μακράν αύ^τοΰ, 
ότε θα ίδη εαυτόν εί ; χείρονα τών Φελλά-
χων κατάστασιν, ήτις θά κιν9] τόν οι/.τον 
καϊ τό όνειδος και αυτών τών βαρβάρων 

έθνων. 
Ό πλαστός βουλευτής Ζακύνθου κ 

Βοΰλτσος δέν μας άπήντησεν είς όσας κατ' 
9 , ] -Λ ί ? Μ ΐ « ι ιτοοτνουαένο) τιχών φύλλ" χύτοΰ έν τινι προηγουμενω ημών φυλλω 
αναμφισβήτητους αληθείας έγράψαμεν. Ε 
πομένως ή σιγή αίρει πάσαν περί τούτου 
άμφιβολίαν. Καϊ ομως ό πολυθρύλλητος 
ούτος της Ζακυνθιακής πεντάδος βουλευ
τής είχε τό θράσος και τήν άναίδειαν μετά 
τών ομοίων συντρόφων του νά έκστομίση 
κατά τοΰ Λομβαρδού, όσας ύβρεις κτηνώ
δης και εγκληματική κεφαλή δύναται νά 
έφεύρη. Ένομίσατε, άθλιοι, Οτι ή λόγχη καϊ 
ή κτηνωδία σας ήδύναντο νά καταβιβάσωσι 
τόν έκλεκτάν της Ζακύνθου έξ ού ίσταται 
ύψους. Ένομίσατε ότι ή αρετή καϊ ή ικανό
της καταβάλ'λονται διά της μωρίας καϊ τών 
έπονειδίστων μέσων ένομίσατε ότι ή Ε λ λ ά ς 
εινε πολιτεία Φελλάχων, ώστε νά δέχηται 
είς τούς κόλπους της άνεξετάστως, τήν 
κακίαν, τήν βλακείαν και τήν αύλοδουλείαν, 
άντϊ τής αρετής, της ικανότητος και της 
οιλελευθερίας. Ά λ λ ' ό λαός τής πρωτευού
σης αρκούντως σας έτίμησε διά τοΰ γέλω-
τος, τής περιφρονήσεως καϊ τών συριγμών, 
ώστε νά γνωρίζητε τοΰ λοιποΰ τι εστίν Ε λ 
λάς, τί εστίν ελευθέρα πολιτεία. 

—Προηγουμένως έποιήσαμεν λόγον περί 
τής αυξήσεως τών φυλάκων τοΰ σιδηροδρό
μου, ίνα μή συμβαίνωσι καθ' έκάστην δυ
στυχήματα. Ά λ λ ' ή εταιρία τοΰ σιδηροδρό
μου άγρόν ήγόρασεν ώς έκ τούτου δέν άμ-
φιβάλλομεν ότι τά τοιαΰτα εκάστοτε θά έ-
παναλαμβάνωνται. Ηροτρέπομεν έπανειλημ 

μένως τήν έταιρίαν, επειδή άπό τήν παροΰ-
σαν Κυβέρνησιν ούδεμίαν προτροπήν ή άλ-
λην τινά περϊ τούτου πρόνοιαν περιμένομεν, 
νά διπλασιάση τουλάχιστον τούς φύλακας 
της προς πρόληψ'.ν παντός τοιούτου απευ
κταίου, διότι τοιουτοτρόπως θέλει οΰ μόνον 
αυτήν απαλλάξει πάσης υλικής και ηθικής 
ευθύνης, άλλάκαϊ τήν κοινωνίαν θέλει σπου-
δαίως ευεργετήσει, σώζουσαν αυτήν παντός 
δυστυχήματος. 

— Ή αστυνομία ήρεμεΐ κατά τής αγο
ραίας ακολασίας και αισχροκέρδειας. Μόνον 
δέ κάμνει θριάμβους κατ" αθώων καϊ τιμίων 
πολιτών, παρ' ων δέν ελπίζει, ίνα έπιόείκνυ-
ται και βραβέβηται. Λέγομεν ^ ότι ηρεμεί 
κατά τής αγοραίας αισχροκέρδειας και ακο
λασίας, διότι ενώ ό μέν άρτος εΐνε άθλιε-
στάτης κατασκευής καϊ υπερτιμημένος, αν 
και οί σίτοι είσίν υποτιμημένοι, τό δέ κρέας 
ελεεινό ν καϊ υπερτιμημένο ν, ή άφιλοκερδής 
καϊ άγρυπνος αστυνομία μ ιμούμενη , φαίνε
ται, τούς πάτρωνας της, δέν εύαρεστεΐται 
νά ρίψη έν αύστηρόν και επιτιμητικών βλέμ
μα, θέτουσα εις ένέργειαν και κίνησιν τάς 
άστυνομικάς διατάξεις. "Οταν λοιπόν και τά 
υποδεέστερα ταΰτα όργανα μιμώνται ακρι
βώς τήν πολιτείαν τών προϊσταμένων δέν 
υπάρχει πλέον ουδεμία αμφιβολία ότι ή κοι< 
νωνική καραλυσία καϊ άποσύνθεσις έσεται 
πλήρης. 

— Έκτιμών ό Σουλτάνος τάς κατά τοΰ 
ελληνικού έθνους πράξεις τοΰ ήρωος Γρίβα 
άπένειμεν αύτώ τόν Μεγα7.όσταυρον, άνα-
κοινώσας συνάμα διά τοΰ πρέσβεώς του τάς 
ευχαριστίας του, ότι ή πολιτική πορεία αύ
τοΰ θέλει συντελέσει πολύ είς τήν εντελή 
έκμηδένησιν και έξασθένησιν τής Ελλάδος 
είς έπανειλημμένην κατάκτησιν αυτής. 

— Οί αυλικοί ύπολαμβάνοντες τήν έλλ 
πολιτείαν ώς κωμικοπολιτείαν παίζουν έν 
αύτη αναιδές άπατεώνος πρόσωπον οιοτι 
δέν παύουσι διαδίδοντες καθ' έκάστην τεχνη
έντως διαφόρους ψευδείς φήμας, ότι δήθε\ 
προσκα"λεΐται ό Κουμουνδούρος καϊ τά πα
ρόμοια, όπως τοιουτοτρόπως καθησυχάσωσι 
τά έξαοθέντα πνεύματα κατά τών αιτίων 

τούτων τής οουνηρας ημων καταστάσεως 
ή και φέρωσι μεταξύ τών αρχηγών :ης αν 

πολιτεύσεως διαίρεσίν τινα, όπως έξ αυ
τής ώφεληθώσΐ". Ά λ λ ' ας μάθωσιν οί τά 
θεμέλια τοΰ Συντάγματος υποσκάπτοντες 
αυλικοί ότι ό καιρός τής υποκρισίας και τής 
άπατης παρήλθεν, ή δέ μουντζουρωμένη αυ
τών είκών γενομένη πασίδηλος σύρεται άνά 
τάς πόλεις, καϊ πλησιάζει ή στιγμή, καθ" 
ήν καϊ ούτοι θά συρθώσιν ύπό τοΰ γαυοιών-
τος όχλου. 

— Ή μεταξύ τοΰ πρέσβεως τής 'Ρωσ-
ας κ. Σαβούρωφ καϊ τοΰ προξένου τής Ιτα

λίας κ. Γαλιάνη γενομένη μονομαχία διά 
λόγους, ους οί μάρτυρες μέλλουσι κατόπιν 
νά δημοσιεύσωσιν, έσχε διά τόν πρώτο,· ό:υ-

ωθέντα είς τήν άρι-
στεράν χεΐρα, ήν άπροσέκτως ώθησεν είς τά 
όπισθεν και έξωθεν τής κανονικής γραμμής 
επί τοΰ άγκώνος, είσελθούσης τής σφαίρας 
έν τ ϊ | κλειδώσει θραυσάσης τά όστοΰν τοΰ 
αντιβραχίου καϊ μεινάσης εντός αύτοΰ. Τό 
τραΰμα εινε σπουδαΐον, όπερ θά έπιφέρη η 
τήν έκκοπήν τής χειρός ή καϊ αυτόν τόν 

αγ· 
αρντ επε-

θάνατον, γι τούλά/ιστον θά 
λωσις τής κλειδώσεως. Ή οικ. αρχη 
λάβετο τών ανακρίσεων προς βεβαίωσιν τοΰ 
εγκλήματος, Οπως ούτως εκπλήρωση τά α
πλήρωτα καθήκοντα της. 

— Τήν παρελ. Κυριακήν έκηδεύθη ό γ η 
ραιός Κωνσταντίνος Καρύδης, άγων τό 9 0 
έτος τής ηλικίας του. Ό μακαρίτης ύπήρ
ξεν αγωνιστής κατά τόν υπέρ Πατρίδος α
γώνα τοΰ 1 8 2 1 · είχε δέ αγνά πατριωτικά 
και φιλανθρωπικά αισθήματα. "Οτε επρόκει
το ν' άπέλθη είς τάς αιωνίους μονάς, διέτα-
ξεν ό μακαρίτης νά διανεμηθώσι, καθ" ην 
στιγμήν θά έξήρχετο έκ τοΰ ναοΰ τό λείψα-
νόν του, είς τούς άπορους 4 0 0 άρτοι. Απο
θανών, καταλείπει ένα υίόν, τόν συντάκτην 
τοΰ «Φίοτός» Σοφ. Καρύδην, καϊ δύω θυ
γατέρας. Γαίαν έχοις έλαφράν αείμνηστε 
Κωνσταντίνε Καρύδη .' 

— Μεγάλα δυστυχήματα συνέβησαν είς 
έλληνικάς θα'λάσσας κατά τούς δύο τελευ
ταίους μήνας Νοέμβριον και Δεκέμβριον. 

Ο ΜΠΑΡΜΠΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ. 
Μέ τόν γάιδαρο μου τρέχω 

Μέσα σ' όλα τά σοκάκια 
Σέ κανένα δέν προσέχω 

Μόνον είς τά κοριτσάκια. 

Μέ αυτά θέλω νά κάνω 
Συντροφιά παντοτεινή, 

Και ν' ακούσω σάν πεθάνω 
Κοριτσίστικη φωνή. 

Ό καλός ό γάιδαρος μου 
Είν" ό μόνος σύντροφος μου, 
Τά σταμνάκια μου φωνάζω, 
Καϊ κανένα δέν πειράζω, 

Ά.ν κανένα κοπελοΰδι 
Μοΰ "πή στάσου νά σέ 'οώ, 

Ηές μου δά κάνα τραγοΰδι, 
Κάθουμαι καϊ τραγουδώ. 

Είμπορώ νά τραγουδήσω 
Μιά ολόκληρη ημέρα, 

Φθάνει μόνο ν' άντικρύσω 
Καμμιά νέα περιστέρα. 

*Αν τά νέα κοπελούδια 
Αγαπάω καϊ έγώ 

Φταίω αν τά αγγελούδια 
Τά ώραΐα κηνυγώ ; 

Τής γιορτάδες στο7ασμένος 
Μέ μπαστοΰνι καϊ μέ σάλι 

Περπατώ σάν λογισμένος 
Μέ ευγένεια μεγάλη. 

*Αγ τής σχόλαις περπατάω 
Μέ χειρόκτια γλανσέ, 

Μα έγώ δέν τά φοράω 
Ωσάν κι' άλλους βερεσέ. 

"Ολοι ερωτούν γιά 'μένα, 
Δέν μέ μέλλει γιά κανένα, 
Έγώ πάντα μου γελάω, 
Τήν καρδιά μου δέν χαλάω. 

Ά.ν, ωραία μου κοπέλα, 
Γιά εμένα έρωτας, 

θενά σοΰ εϊπώ μέ τρέλλα, 
Έγώ είμ' ό Μπαρμπαγιάννης 

Ό κλεινός ό Κανατάς. 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α . 

Ήρώτα ό Ζωχιός τόν Άχολον, δ.ατί ό 
Τζουμές δέν τόν κάμνη ύπουργόν, άφοΰ καϊ 
ίκανώτατος εΐνε καϊ θέσις κενή ύπάρχη;— 
Άπεκρίθη, ότι προωρίσθη νά διαδεχθή τήν 
πρωθυπουργίαν τοΰ αύθέντη του Βούλγαρη, 
αποθανόντος αύτοΰ. 

Συναντήσας ό Βυθινός τόν Δήμον τοΰ 
«Μέλλοντος» θηρεύοντα έν ταΐς άγυιαΐς 
τών Αθηνών, ήρώτησεν αυτόν, διατί, ενώ 
πάντες κυνηγώσι μακράν τής πόλεως είς 
τά δάση, σύ κυνηγάς έν ταΐς όδοϊς τών Α 
θηνών,— Άπεκρίθη : διότι έν ταΐς όδοΐς καϊ 
ταΐς στενωποΐς τής πόλεως ευρίσκω τάς πα-
χυτέρας μ π ε κ ά τ σ α ς.— Διατί τήν ώραίαν 
πόλκαν τών μαλλιών τής κεφα7^ής σου ου
δέποτε μεταβάλλεις, ένώ τά μυαλά σου καθ' 
έκάστην;— Διότι τά μέν μαλλιά μου τά 
διευθύνω έγώ, τά δέ μυαλά μου ό παντοδύ
ναμος ά ρ γ ύ ρ η ς . 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

Ιιαρη λΟενολόκληρος μην, άφ'ότου πλεομεν 
έν τώ ώκεανώ της αβεβαιότητος και της 
απελπισίας, καί όμως μέχρι τούδε ουδεμία 
ελπίδος φωνή ήκούσΟη άνωθεν. Τό έθνος 
αφορών εις τόν μετά σπουδής έπερχόμενον 



ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 
ΟΙ ΜΠΟΝΑΜΑΔΕΣ 

Σκεφθέντες οί υπουργοί ότι είς τά εύπει-
θή χαί αφοσιωμένα αυτών κοπέλια έπρεπε 
νά δοΟώσι .Μποναμάδες, ήτοι άμοιβαί τίνες, 
λόγω τών πρός τό Ύπουργεΐον ταπεινών 
καί ειλικρινών έκοουλεύσεών των, απεφάσι
σαν καί διένειμαν τους έξης: 

Εις τον Μπόγόανον, μίαν άξίνην διά νά 
σκάπτη τάς σταφιδαμπέλους του. 

Είς τον Αογιωτατίόην, μίαν μπερούκαν 
διά νά μεταμορφοΰται είς κατάσκοπον. 

Είς τον Έμπειρικον, μίαν πετονιάν διά 
νά άλιεύη τάς έν "Ανδρω π έ ρ κ α ς . 

Εις τον Ζωγράφον, μίαν φαλτσέταν διά 
νά κόπτη τά έν "Αργεί πράσσα. 

Είς τον ΓεροΟανάσην,μίαν φλοκάταν κρου-
σάρικην διά νά τήν φορή όταν κρυόνη. 

Είς τον Κατσικόγιαννην, μίαν τενεκεδέ-
νιαν πάλαν διά νά Βατραχομονομαχη. 

Είς τον I. Δεληγιάννης, ένα σουβλί καί 
μία βελόνα διά νά μπαλώνη παλιοπάπουτσα. 

Εις τον Δ. ΪΝικολόπουλον, μίαν τρίχινην 
σακκοΰλαν διάνα έναποΟέτη τάχαλκώματα. 

Εις τον Πλαποΰταν, ένα στεμνίτσότικον 
καντάρι διά νά ζυγίζη τά ξήκικα λάδια. 

Είς τον 'Ροϊλόν, ένα ζουνάρι διά νά σφίγ-
κη τήν τυλιγαδένιαν μέση του. 

Είς τον Βαχλιώτην, ένα μουλάρι διά νά 
κουβάλα τό κλεψιμέϊκον λάδι. 

Είς τόν Βωιδή Μαυρομιχάλη, ένα ξυστρί 
διά νά ξυττρίζη άλογα καί 3ώδια. 

Είς τον Άνόρίτσου, μίαν μαούναν διά νά 
κουβάλα σαβούρα είς τά καράβια. 

Εις τον Κότταρην, μίαν έρυθράν χλαϊ-
ναν διά νά σκεττάζη τάς αμαρτίας του. 

Είς τον Τσιτσάραν, μίαν βεδοΰραν διά νά 
έναποΟέτη τό γιαούρτη του. 

Είς τον Βοΰλτσον, μίαν γκάϊδαν διά νά 
διασκεδάζη τούς ροπαλοφόρους του. 

Είς τον Βολτέρραν, ένα έβραϊκόν πανέρι 
διά νά έναποΟέτη τά γυαλικά του. 

Είς τον Βισβάοδην, ένα άροτρον διά νά 
άροτρια τούς αγρούς του. 

Είς τόν Δραγόνον, ένα μεγάλον τενεκέν | 
διά νά τόν κρέμα ώς παράσημον. 

Είς τόν Πονηρόπουλον, μίαν σφυρίκτραν 
διά νά σφυρίζη τούς σφυρίζοντας αυτόν. 

Είς τόν'Άχολον, ένα τούμπανον νά τό κτυ
πά διά νά χορεύουν αίχωρικαί τοΰ τόπου του. 

Είς τόν ΙΙετούσην, ένα μεγάλον καλάμι 
διά νά φυλάττη γάλλους. 

Γ,ίς τόν ' \νεξάρτητον, £να άγάνωτον τι-
γάνι διά τά καθαρά μοΰτρά του 

Εις τόν ΙΙεταλλαν, δύω πέταλλα διά τά 
ξεκαλλήγωτα πόδια του. 

Είς τόν Γ. Πετιμεζάν, ένα πολύκροτον 
διά νά τοΰ χρησιμεύη είς τάς μονομαχίας. 

Είς τόν Ι. Ζαήμην, £να σφυρί καί μίαν 

Είς τόν Άντωνιάόην, ένα χοΐρον διά νά 
τόν θρέψη μέ βελανίδια τοΰ τόπου του. 

Είς τόν 'Γύλαν, μίαν δρεπάνην διά νά Οε-
ρίζη τά κριθάρια τής επαρχίας του. 

Είς τόν Κυριακίδην, μίαν βοΰρτσαν διά 
να λουστραρη παπούτσια. 

ι-.ις τον ι. /,αημην, ενα σφυρί και μι 
ντανάλιαν διά νά καλληγώνη όνους. 

Εις τόν Ηαπαδαΐον ένα άμ'ώνι διά νά ι\ να πε
λεκά πέταλλα. 

Είς τόν Ζάρκον, ένα κουδούνι διά νά έπι-
βάλη σιωπήν είς τους Βουλευτάς. 

Είς τόν Κωνσταντήν, μίαν μαγκούραν ό-
μοίαν τοΰ ένταΰΟα συνωνύμου του κοινού 
ρήτορος, διά νά κτυπά τούς σκύλους. 

Εις τόν Πανδώρον, ένα μεγάλον πινέλον 
διά νά άσπρίζη οικίας. 

Εις τόν Καρόαράν, μίαν καρδάραν διά νά 
πίζη τυρί καί μιντζι'Οραις. 

Εις τόν I. Βαλασόπουλον, μίαν κάλπην 
διά νά έξασκηΟή εις τήν καλπονόΟευσιν. 

Εις τόν Κούτσοπέταλλον, ένα κουτσόν 
άλογον διά νά περπατή καββάλα. 

Εις τόν Μπουφίόην, ένα μπούφον διά νά 
τόν όιόάξη τήν ρητορικήν. 

Είς τόν Στεφανίόην. ένα ζευγάρι κάλτσες 
συφνέϊκες διά νά μή ήνε ξεκάλτσωτος. 

Εις τόν Πετρινόν, ένα γκέμι διά νά χα-
λινώνη τάς νεανικάς του ορμάς. 

Εΐς' τόν 'Ρεβελιώτην, μίαν τσότραν γε-
μάτην τρομπολιτσώτικον κρασί διά νά πίνη 
όταν διηγήται τήν χαλιμάν. 

Είς τόν Φλέσσαν, ένα άψηλόν καπέλον 
διά νά τό βάζη όταν φορή τά φράγκικα. 

Εις τόν Ιινανιώτην, ένα ζευγάρι τσαρού
χια διά νά μή περπατή ξυπόλυτος. 

Εις τον Κριεμάόην, ένα φέσι τουρκικόν 
διά νά φαίνεται ώμορφος. 

Εις τόν Μπράβον, ένα τρομπόνι διά νά 
κυνήγα αγριογούρουνα. 

Εις τόν Ζερβόν, μίαν λαγωνίκαν διά νά 
τόν φυλάγη. 

Είς τόν Στάϊκον, μίαν όουαλέταν διά νά 
φτειάνη τό μούσι καί τήν χωρίστραν του. 

Εις τόν Λαυπλιώτην, ένα προβατοψάλ-
λιδον διά νά κόβη τά μαλλιά του. 

/ Εις τόν Τοντήρην, τήν Ίστορίαν τοΰ Κρι-
•φου καί τών Τριάκοντα Τυράννων διά νά 
σπουδάση τάς άνδραγαΟίας των. 

Είς τόν Καλαντζόπουλον, ολίγον καλά! 
διά νά νανώνη τεντζέρια. 

Κίς τόν Μ. Άντωνόπουλον, ένα κουτί πέ
νες καί κονδυλοφόρους διά νά γράφη. 

Εις τόν Δημητριάοην, ένα κανόνι διά νά 
τό ρίχνη όταν τόν πολιορκούν έν Λαυπλίω. 

Εις τόν Κάγκαν, ένα βαλάντιον διά νά 
αποθέτη τήν τιμήν τής πωλείσης τιμής του. 

Εις τόν Παπαλέξην, ένα κομπολόγι δια 
νά διασκέδαση όταν τό βάνη εις τό κέφι. 

Εις τόν Κ ανελλόπουλον, μίαν κλίτσαν 
διά νά φυλάττη γίδια. 

Είς τόν Σιμόπουλον, ένα νρηματοκιβώ-
τιον διά νά αποθέτη τραπεζικά χαρτονομί
σματα καί λαυριακόν χρυσόν καί άργυρον. 

Εις τόν Τσερτίδην, ένα σαμάρι διά νά φορ-
τόνεται σταφίδα. 

Είς τόν Ε Άντωνόπουλον, μίαν μουτσού-
ναν ούραγκοταγκοειδή διά νά διασκεδάζη 
τούς Ιΐατραίους. 

Εις τόν ΙΙατρινον, ένα άντερί τού Ί'ζου-
μπε διά να έκφοβίζη τούς αντιπάλους του. 

Εις τόν Τσικλητήραν, ένα ζεμπίλι διά νά 
κομίζη τά ψόνια τοΰ Τριγγέτα. 

Είς τον Υκολαίδην, έναν ταμπουρά δια 
νά διασκεδάζη τήν συνείδησίν του. 

Είς τόν Γεωργιάόην, ένα καΟρέπτην διά 
νά βλέπη καί διορΟόνη καλά τά σουφριασμέ-
να μούτρα του. 

ΕίςΚουνουπιώτην, μίαν κουνουπιέραν διά 
νά προφυλάττη άπό τά κουνούπια τήν παρ-
Οένον συνείδησίν του. 

Είς τόν ΑΙπότασην, όλίγην μποτάσαν διά 
νά έξαλείψη τά έν τώ προσώπω του άνεξά-
ληπτα στίγματα. 

Είς τόν Πετρίτσην, δύο ασκιά διά νά κου
βαλά άπό τήν ΙΙηγήν (τής Σύρου) νερόν. 

Είς τόν Ζαλώνην, ένα όνο ν σελωμένον, 
παχύτερον αύτοΰ, διά νά μεταβαίνη έφιππος 
είς τάς ίατρικάς του επισκέψεις. 

Είς τόν Ζέζαν, ένα ταγάρι διά νά συνάζη 
τά κοτσόβολα τής υπουργικής τραπέζης. 

Είς τόν Λιαλέτην, μίαν ο'λογέραν διά νά 
παίζη όταν 3°σκ πρόβατα. 

Είς τόν Δουζίναν, μίαν κλαμπαοώραν διά 
νά γκαρίζη όυνατώτερα είς τάς συνεδριάσεις 
τής Βουλής. 

Είς τόν Κριεζήν, ένα ζευγάρι πηδικτά πα
πούτσια διά νά πηγαίνή εύκο^ως είς τήν Πε-
ριβόλαν ίναλαμβάνη τάς ευλογίας τοΰ θείου 
Βούλγαρη. 

Είς τον Τράγκαν, ένα τροκάνι διά νά ό-
οηγη γιδοπρόβατα καί χοίρους. 

Εις τόν Σκουμπουρδήν, ένα γουδί διά νά 
κοπανίζη άλιάδα (σκορδαλιά). 

Είς τόν Δέκον Οικονόμου, ένα 3ιβλιάριον 
περί ηθικής, πλάνης καί εύηΟείας, δύω όρ-
γιαις σχοινί καί μία πλάκα σαποΰνι διά νά 
κάμη χρήσιν όταν συνέλΟη είς εαυτόν. 

Είς τόν Αβέρωφ, δύω βακτηρίας διά νά 
πηγαίνη είς τήν Βουλήν όταν ασθενή. 

Είς τόν 'Λγγελινίδην, μίαν άλεξανδρινήν 
λύραν. 

Είς τόν θανασοΰλα Βασιλείου, μίαν χρυ-
σοκέντητον σακκοΰλαν έκ διδασκαλικών χει
ρών, διά νά Οέτη τόν καπνόν όπου φουμάρη. 

Είς τόν 'Αποστόλην, ένα καμάκι διά νά 
κτυπά τά κταπόδια καί τούς άχυνούς. 

Καί είς τόν Βαλαβάνον, μίαν γαμπάραν 
η τράταν διά νά συνάζη σφουγάρια. 

Υαβόντες τούς είρημένους .Μποναμάδες 
συνήλΟον αμέσως τά κοπέλια καί έκλέξαντα 
τετραμελή έπιτροπήν συγκειμένην έκ τοΰ 
'Αχόλου, Δουζίνα, Γ. ΙΙετιμεζά καί Ζέζα, 
έπεμψαν αυτήν Οπως άντιδωρήση είς τούς 
Υπουργούς έξ ονόματος όλων πρώτον μέν 
τό Σύνταγμα άλυσοδεμένον ί'να τό μεταχει
ρίζονται όπως 3ούλωνται, δεύτερον δέ είς 
ένα έκαστον τά ακόλουθα πράγματα: 

Τοΰ Βούλγαρη, χλαμύοαν τυράννου. 
Τοΰ Γρίβα, πανοπλίαν δημίου. 
Τοΰ ΝικοΛοπούλου, στολήν έφιάλτου. 
Τοΰ Βαλασοπούλου, θώρακα δολοφόνου. 
Τοΰ Τριγγέτα, κράνον κατασκόπου. 
Τοΰ Δεληγιάννη,περισκελίοας αρλεκίνου. 

Σ 11 Ο V Δ V 1 Ο \ . 

Σήμερον περί τήν -ίην ώραν μ. μ. οί σο
φοί νομμοαθεΐς τής Ελλάδος, Σαρίπωλος 
καί Προβελέγιος, θέλουν ομιλήσει έν τώ πε-
δίω τοΰ "Αρεως, ό μέν δικαιολογών, ό δέ 
κατακρίνων τήν πορείαν τής Κυβερνήσεως 
Βούλγαρη. 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, 
(κείμενον πλησίον τοΰ παλαιοΰ θεάτρου). 

Ό συντάκτης Γ. Διαμαντόπουλος. 
"Επεται Δικαστ. ΙΙαράρτημα. 


