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Γ.
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ΦΑΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΟ

ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.

Δι' εκας·ον στίχον διατριβών λε. 5 0 .
Δικαστικών κατασχέσεων
ί
8.
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μόνον του Παν. Η . ΙΙηγαδιώτου. Αί έπιστολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή δε·
συνδρομή εΐνε υποχρεωτική δι' Εν έτος
και προπ7^ηρόνεται είς Αθήνας.

Έ ν Α θ ή ν α ι ς καί Π ε ι ρ α ι ε ΐ
ετησία δραχ. 1 2 , έξαμηνία δραχ. 7 .
Διά τά δημόσια καταςήματα » 2 0 .
Έν ταίς Έπαρχίαις,
ετησία δραχ. 1 4 , έξαμηνία δραχ. 8
Έν τ ω Εξωτερικά,
ετησία φράγ. 1 6 έξαμηνία φράγ. 9 .
ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗΝ

ΚΑΙ

Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν.

.τους λόγους μου τήν έλαχίστην άκ-ρόασιν, δυστυχείς έργάτας, χωρίς ποτέ νά έξετάζη
και ή φωνή μου απέβη φωνή βοώντος έν τ η πά εργα καί νά θέτη τούς καταλλήλους είς
Φίλτατε ϊ'Αριστόφανες!»
έρήμω. Ααμβάνων πάλιν αφ ορμή ν έκ των έκαστον τούτων. Ούτως είς Οέσιν Μ π α ρΠρο πολλού ήθελον νά σοι γράψω περί συμβαινόντων έοώ καθ' έκάστην, θέλω προσ μ π α λ ι ά κ ι 1 3 0 έργάται έκαθάριζον πο
Τών έν Ααυρίω διατρεχόντων, περιέμενον παθήσει νά αφηγηθώ έν ολίγοις εν προς εν σότητα σκωριών 6 0 κάρρων, ένώ έμπειρος
όμως νά Γδω τό αποτέλεσμα της νέας με τα πραξικοπήματα των έν Αάυοίω ανω,,τέ- επιστάτης έλεγεν, ότι μέ μόνον τριάκοντα
θόδου της νεοκατασκευασΟείσης καμίνου πα ^ων.ίρΐαλλήλων τής έν λόγω εταιρίας, δια έργάτας δύναται νά καθαρίση τήν αυτήν πο
ρά του μηχανικού τον όποιον Ιφερεν ό κ. την πρόοδον της όποιας ενδιαφέρομαι τα σότητα· τοϋτ' αυτό συνέβαινε καί είς τάς
Νέγρης, δαπανήσας είς βάρος της εταιρίας μέγιστα. Rai πρώτον.Oà αρχίσω από του λοιπάς εργασίας έπί έτος όλόκληρον, καταναλωθεισών ούτως ικανών χιλιάδων δραχ
ουκ ολίγας χιλιάδας δραχμών προς άνεύ- πρώην διευθυντού Δ. Παπαγεωργίου.
ρευσιν αύτοΰ του καμινευτοϋ τών έκβολάΟύτος διορισθείς διευθυντής μ έ μηνιαιον μών ένεκα ττ)ς ακρισίας τών Παπαγεωργίου
δων, Οστις λαμβάνει και 2 5 , 0 0 0 φράγκων. μισΟον δραχ. 8 8 0 καί80[θθ παρά του πρώην καί Φοντριέρ. Έκτος τούτων πολλά εργα
Σήμερον δέ, ότε ή κάμινος με όλας τάς είς Συμβου~λίου της εταιρίας, ήλθεν είς Ααύ- της εταιρίας έξετίθεντο είς μειοδοτικήν δηαυτήν ριφθείσας πλούσιας ϋλας εξήγαγε ριον και ώς μόνον καθήκον του ένόμιζε να μοπρασίαν άφου δέ έμειοδοτοΰντο ύπο δια
μόνον μίαν χελώνην, και όλοι έΟαύμασαν λαμβάνη κατά μηνα τήν ουκ εύκαταφρό- φόρων εργολάβων, δέν κατεκυροΰντο έπ' ο
τήν σοφίαν του κ. Νέγρη, διά τήν σπουδήν νητσν ποσότητα τών ανωτέρω δραχμών πά νόματι του τελευταίου μειοδότου, άλλ' άτου όποιου έδαπάνησεν ή εταιρία 3 5 , 0 0 0 J ραδοίε^ς οϊ είς τάς τούφας και τάς διασκε- νεβάλλετο ή δημοπρασία, διδομένου του έρ
φράγκων, αποφασίζω νά χαράξω τάς ολί οάσεις, και διάγων βίον Κ ο τ χ, ά. μ π α σ η, γου λαΟραίως είς τούς ευνοουμένους τών
•ουδέποτε έφρόντι.ζε νά έξετάζη έπιτοπίως Παπαγεωργίου και Φοντριέρ μέ τιμήν πεγας ταύτας γραμμας.
ρισσοτέραν εκείνης του έπί δημοπρασία τε
Και άλλοτε κατήγγειλα διά μακρών εις καί-έν έκαστον τα έργα της εταιρίας, άλ7
λευταίου μειοδότου, ώς συνέβη τοδτο είς
το Συμβούλιον τής εταιρίας του Αάυρίου ανέθετε τήν επιτήρησα.τούτων είς τον χατον Ίάκωβον Παξιμάδην διά τήν έκ τών
ριτώμένον
Φοντριέρ,
όστις,
ζηλών
τήν
προτάς πολλάς άπάτας και καταχρήσεις, τάς
βαγονιών είς τάς καμίνους μεταφοράν τών
κοπήν
του
έν
λόγω-διευΟυντοϋ,
δεν
έκαμνεν
γενομένας υπό τών εδώ διεπόντων τήν τύ
χην της εταιρίας, ουδείς όμως έδωκεν είς ¡ άλλο τι, παρά νά διορίζγ) καί παύη τούς σκωριών, εις τον γυναικάδελφον τοϋ κ. ΚαΑαύριον, 1 5 Φεβρ. 1 8 7 6 .

Ό θεόκουφος 'Ροίδης, ό γενναίος Δεληγιάννης·,

ΚΗΠΟΣ

"Αννινος, Μανσόλας, Σούτσος καί Βαμπάς ό μπεχλιβάνης,
Ό γνωστός Καμπούρ—Έφέντης. ό ΜιμΓκος ό τραμποΟκος,.
Ό ξανθός ό γραμματέας, καί ό Μαϋρός μας ό κοδκος,
Όπου κόντεψε νά χάση γιά τήν ΒέρΟρα τόν παρά του,

ο ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΛΑΒΕΡΝ.
"Αρχισε, καλή μου Μοϋσα, ένα στεναγμό νά 'βγάλης,

Καί κοντά είς όλα τάλλα καί τά ελαφρά μυαλά του.
"Ολ' οί κύριοι ετούτοι σέ δυώ κάρρα μίσα 'μπήκαν,

R a i μέ λύπη το ταξείδι τοϋ χοντρού Ααβέρν νά ψάλλης.

R a i μέ σύγχυσι y.t' αντάρα 'ς τον Παιρέα κατέβηκαν,

Δεν θά λέγ^ς πιά γιά τούτον χωρατά πολλά κι' αστεία....

R a i σέ μια ταβέρνα 'πηγαν, καί έφάγανε φασούλια,

Φεύγει πλέον ό Ααβέρνης . . . πάει μέσα 'ς τήν Γαλλία.

Έληαΐς πράσιναις καί μαύραις, ρεπανάκια καί μαρούλια.

Πάει πλέον ή Σορράντη καί ή ΒέρΟρα κ' ή Φιορέλλη. . .

Roυκιά, κόκκινο χαβιάρι, σκόρδα καί τουρσί κρεμμύδια,

"Ω ) καϋμός καί δυστυχία 'ς της επιτροπής τά μέλη !

Κ ' είπαν ώμορφα τραγούδια, κ' έπαιξαν πολλά παιχνίδια^

Τής σαρακοστής τήν πρώτη καί άγίαν'έβδομάδα

'Αφοϋ έφαγαν καί ήπιαν άπό τήν ταβέρνα "φυγαν,

"Αφησ' ό Ααβέρν υγεία είς τήν φίλη του Ελλάδα,

R ' εις τήν προκυμαία κάτω μαζεμμένοι όλοι 'πηγαν,

Κι' άπό τήν πολλή του λύπη ούτ' έγέλα ουτ' ώ μ ί λ ε ι . . .
Τον έσυνωδεϋσαν όλοι οί αγαπητοί του φίλοι,

R a í έπιασαν δυώ μαούναις, καί έπηγαν 'ς τό βαπόρι,
R a í εκεί έτραγουδησαν της Rυpàς 'Αγκώ τήν κόρη.

Τής επιτροπής τά μέ)^η, καί κοντά σ' αυτούς κ' εκείνοι

'Αλλά έξαφν' ό Ααβέρνης 'ς τό φουγάρ' άπάν' άνέβη,

Η ' αγαπούσαν τήν Σορράντη, τήν Φιορέλλη, τήν Κολλίνη.

R a i αρχίνισε αμέσως μοναχός νά ρητορεύτ;.

ξετ-σίπωτο κα7.ογεροπαΐδι, τον μεσίτην Περ.
Οίκονομόπουλον.
— Κατ'αύτάς συνετάχΟη συμβόλαιον τί,
διαταγή του επί τών Οΐκονομικ. υπουργείου
μετά του Έ©όρου Ααυρίου και του Γεωργ.
Φοντριέρ, &' ου ό πρώτος παραχωρεί εις
τόν,δεύτερον συνεπεία της ανωτέρω διατα
γής όλας σχεδόν τάς έθνικάς έν Ααυρι'ω
καλλιεργησίμους γαίας, ίνα τάς καλλιεργώ
Τό ύπουργεϊον, πριν ή προβή εις τοΰτο, έ
πρεπε νά λάβη ύπ' όψιν του, ότι αί έθνικαί
γαΐαι εκτίθενται εις δημοπρασίαν, και δεν
Περιορίζομαι είς ταϋτα, πεποιΟώς δ&, φί παραχωρούνται εις έν και τό αυτό άτομον
λε Άριστόοανε::, δις την φιλοπατοίαν σου χιλιάδες στρεμμάτων γαιών, ένώ πλείστοι
και τα εΛευνερα φρονήματα βου, πιστεύω, έχουσιν υποβάλλει εκθέσεις περί καλλιέρ
οτι Οέλ«ς δημοσιεύει δσά Οά σοι γράψω προ γειας εθνικών γαιών άλλως τε έπρεπε νά
σεχώς περί των εδώ λαμβανουσών χώραν σκεφθή, ότι εκ μόνης της καλλιέργειας τοΰ
κλοπών και καταχρήσεων, διά νά άνοίξωσι Φοντριέρ,τό δημόσιον ζημιοϋταισπουοαίως*
τούς οφθαλμούς των οι μέτοχοι και ό δυσ διότι άφ' ενός εινε ελάχιστος ό προβλεπό
τυχής λαός, και να ίδωσι που κατασπατα- μενος φόρος, και άφ' έτερου εις τόσην πο
σότητα στρεμμάτων γαιών δέν Οά ήνε δυ
λώνται τόσαι χιλιάδες δρα·/μών.
νατόν νά γνωσΟή τό ακριβές ποσόν, άλλ'
Είς φίλος σου.
όσον τε"λειώση ό Φοντριέρ, και ούτε εινε δυ
νατόν νά καλλιεργή ούτος άπαντα ταϋτα,
αλλά Οά έμπορεύηται, παραχωρών και εις
άλλους πρός καλλιέργειαν. ΙΙιστεύομεν ότι
ό επί τών Οίκονομ, υπουργός Οά άναγνω
ρίση
τήν γενομένην ταύτην παράλογον σύμΤην Τρίτην έξηκολούΟησεν έν τώ είδικώ
βασιν,
και Οά ακύρωση οίον τάχιον τήν έν
οΊχαστηρίω ή έξετασις των μαρτύρων. Έ ξ ε λόγω
παραχώρησιν
διότι είνε παράνομον
τάσθησαν δε οι έξης: Γ . Γονίδης, Ά θ. Μοκαι
λίαν
άδικον
ένταυτώ
νά ήνε μόνος ό
λοΰχος, Γ. Άντζουλας, "Ανθιμος Άναγνω^
Φοντριέρ
κάτοχος
και
καλλιεργητής
χιλι
στόπουλος και Βαρθολομαίος Γεωργιάδής.
άδων
ς-ρεμμάτων
γαιών,
και
νά
μή
δύναται
Τήν Τετάρτων έξητάσΟησαν οί έξης: Κ
Μπαβάλος, Ν . Στρατηγόπουλος, Α . Οικο άλλος νά καλλιεργή ούτε διά κήπον. Έ λ π ί
νόμου, Α . Πουρναρας, Δημ. Πουρ-αράς, Μ. ζομεν ότι δέν Οά άναγκασΟώμεν νά έπανέλ
Βένετης, Δ. Γραφειάδης, Δ. Βαρδουνιώτης, Οωμεν έπί του αντικειμένου τούτου.

φετζοπούλου Παναγιώτη» διάτας εκκαθα
ρίσεις των σκωριών, και εις πολλούς άλ
λους. Επίσης εδόθη έργολαβικώς είς τίνα
'Μωραίτην ή πλίνσις των σκωριούχων χω
μάτων πρός δρ. 1 0 τον τόνον, ένώ πολλρί
άναφοραι εδόθησαν έκ μέρους των Εύς . Καραπατέα και Θεοδ. ΙΙαπακωνσταντίνου, ζητούντων την πλύνσιν προς δρ. 6 μόνον καΟ'
έκαστον τόνον ούτω δέ πάλιν έζημιώθη ή
εταιρία ίκανήν ποσότητα ν ρημάτων, Σήμε
ρον ή εργασία αύτη εκτελείται μέ μόνον
δρ. 4 άντί 1 0 .
-

ΔΙΑΦΟΡΑ

Κ . Ψαρούλης και "Ιω. Κανέλλης.
Τήν ΙΙέμπτην έξητάσΟησαν οί μάρτυρες
Α . Θεοδοσιάδης, Λ . Φαρμακόπουλος, Τ ω
Μερκούρης, Σ. Δεϊμέζης, Θεμ. Μαλικόπουλος, Α . Γούόας, Α. Βαλέττας, I I . ΙΙαπαρρηγόπουλος, 11. Εύμορφόπουλος και Κ . Κο
λοκοτρώνης.
Χθες δε έξητάσΟησαν και οί ύπο?.ειφΟέντες μάρτυρες διά τήν άρχιεπισκοπήν ]Ια
τρών. Ηάν.ο)ν δέ αί μαρτυρίαι έπιβαρύνουσι
και τον Γιάννη και τον Βασίλη, ιδίως δέ τό
γ

— Ό έμπορος κ. Τ ω . Κανέλλης, εξετα
ζόμενος ενώπιον τοϋ ειδικού δικαστηρίου
ειπεν ότι ό μεσίτης Οίκονομόπουλος ειχε
πάρει άπό τόν Μιτακατσούλαν δρ. 11 χιλ
δι' ύποψήφιον τινά άρχιεπίσκοπον μέ τόκον
6 τοις 0 ( θ κατά μήνα· ό πραγματικός όμως
τόκος ήτο 2 τοις 0((), & δέ τοις 0(θ έκρά
τησεν ό Οίκονομόπου/.ος. Ιδού ποΓον κνώδαλον όιετέλεσεν Ειρηνοδίκης και δίένεμε
τήν δικαιοσύνην, άνθρωπος ούτε συνείδησι
εχων, ούτε ιερόν, ούτε ό'βιον. Και όμως ό

Ω καλοί μου φίλοι, είπε, δέν είξεύρετε τί λύπη

Οΐκονομόπουλος οι" όλα ταύτα γε)^ά και
σεμνύνεται, ένώ ώφειλε νά κρύψη τό πρόσ
ωπον έκ της αισχύνης. Φαίνεται ότι τά επι
σκοπικά δέν τώ άφήκαν ούτε γαϊδουρινήν
έντροπήν.
— Ό ύπό του κ. ΔημοσΟ. Ά7^εξιάδου διευΟυνόμβνος Ελληνικός δραματικός θία
σος άρχεται τών παραστάσεων του άπό της
προσεχούς εβδομάδος. Πιστεύομεν ότι ή ά-^αΟή τών πολιτών μερίς, έκτος της αύτοκαλουμένης αριστοκρατίας, θέλει υποστηρί
ξει γενναίως τήν έΟνικήν σκηνήν,τής οποίας
"ήν φωνήν ολίγον έλειψε νά καταπνίξωσιν
οί άγριοι όγκανισμοί του Οεατρόνου Ααβέρν
καίτάξ ε β ρ α κ ώ μ α τ α τώνόρχηςφίόωντου.
— Ό αξιότιμος ιατρός κ. Ιΐύρλας μας
προκαλεί νά τω είπωμεν άν ποτέ μας έόωκεν άρθρον, ή μας ύπηγόρευσέτι κατά τίνος.
Άποροϋμεν, μά τήν άλήΟειαν, μέ τόν κ,
ΙΙύρλαν ! πώς αί διαδόσεις τών ά μ ο ι β α ι ο Ο α υ μ α σ τ ώ ν τόν ήνάγκασαν νά πις-εόση και ό ίδιος ότι εΐνε στιχουργός και συν
τάκτης σατυρικών άρθρων. ΉμεΤς άπλήν
γνωριμίαν έχομεν μετά του κ. Πύρλα, και
τόν Οεωροΰμεν ίκανόν νά γράφη μόνον ίατρικάς συνταγάς, ουχί δέ και νά παρατάττν|
στίχους δίκην ολλανδικών τυρών, και νά
συντάττη σατυρικά άρθρα, όποια γράφει
ενίοτε ή σύνταξις τοϋ «Άριςοφάνους». Πάν
άλλο έπρεπε νά πιστεύση ό κ. Πύρλας, ή
ότι είνε στιχουργός και σατυριστής.
— Εις τούς καΟυς-εροΰντας δύο και τριών
ετών συνδρομήν και κωφεύσαντας μέχρι τοϋοε εις τάς φιλικάς παρακλήσεις μας στέλλομεν μόνον τό άνά χείρας φύλλον, διακό
πτοντες τούτο άπό του προσεχούς, Οπου Οά
δημοσιεύσωμεν τό όνομα εκάστου και τήν
όφειλήν του, Οά τοις παραχωρήσωμεν δέ
προΟεσμίαν ενός μηνός πρός πληρωμήν τών
καΟυς·ερουμένων. ' Αν κωφεύσωσι και πάλιν,
Οέλομεν τούς κλητεύσει και σατυρίσει ώς
έμπρέπει. ;
— Κατά τάς τελευταίας ημέρας τών Α 
πόκρεω έμασκαρεύΟη και ό Ά ρ ι ς ο φ ά ν η ς,
ενδυθείς τήν κομψήν φουστανέλλαν τοϋ α
ρειμάνιου βουλευτοδ Χαλκίδος, όστις ύπήρξεν ή κυρία αιτία της μετεμφιέσεως τοΰ
-

"Οσο,

Άλλα μή λυπήσθε . . . μόνον τόν θεόν παρακαλείτε

Μέ τήν εταιρία όλη άπ' τους φίλους μου Οά φύγω

Και

Κ.Γ άπ' τήν ώμορφη ΆΟήνα, και Οά πάω "ς τό ΙΙάρίσι,

"Ροδοκόκκινο σαν τώρα, και διόλου μή σ5ς μέλλη . . .

;

Μόν άμ , έχετ' ύ γ ε ί α ν . . . πά» πάλι 'ς τή Γαλλία,

τοϋ χρόνου τόν χειμώνα 'ς τήν ΆΟήνα νά μέ 'δήτε

θα σας φέρω Οεατρίναις πιό καλαϊς άπ' τήν Φιοοέλλη.
Τά πικρά έτοϋτα λόγια δέν έτέλειώσε ακόμα,

Κ,αί άφι'νω τήν Ε λ λ ά δ α . . τί μεγάλη δυστυχία !

R i ' όλοι έτρεξαν άμέοως και τόν φίλησαν 'ς τό στόμ-Xj

'Αλλά όπου, ποθητοί μου, τό ποδάρι μου πατήσω,

Κι' αυτός εκλαιγ' ολοένα άπό τήν πολλή του λύπη,

Τήν καλή μου τήν 'Αθήνα δέν θέ νά τήν λησμονήσω.

Κι' ένα λόγο ό καϋμέ-ος δέν 'μποροϋσε νά τούς είπη,

Εις αυτήν τόν νοϋ μου Οάχω, και εις σας, καλοί μου φίλοι,

Και έσφούγγιζε τά δάκρυα μέ ολόμαυρο μανδύλι,

"Οπου ήσαστε για πάντα τοϋ θεάτρου μου οί στύλοι.

Κ ' έφιλοϋσε τόν καθένα μέ πολύ καύμό 'ς τά χείλη.

Ά χ ! και πώς νά λησμονήσω τήν 'Αθήνα τήν καϋμένη,
Ποϋ

έπέρασα ώς τώρα μια ζωή χαριτωμένη ·,

Εις τόν θάνατον τοδ Π . Δροσοπούλου]
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Σιμώσ' ακόμα
Σκοτάδι μαΰρο
Και φοβερό,
Κ[' ό μαΰρος χάρος
Τοΰ κλει τό στόμα
Και τόν άφίνει
Κάτω νεκρό.

Αξιότιμε φιλε !
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Τότε έτρεξαν αμέσως της επιτροπής τά μέλη,
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"Ω ! χαρά μου ! ώ! χαρά μου ! . αλλά τώρα τί μέ μέλλει,,

Ο ΑΕΒΙΔΗΣ.
Ειοα κι έπαθα για ναμπω ς το Αρσακειον. . εμπήκα,
Κ ' έχει μέσα πλοϋτον, δόξαν κι' όλα τά καλά εύρήκα,

Άν

τό Ααύριον γιά άλλους κρύβϊ) μέσα πολύ μέλι ;

Δέν θά πιω νερό 'ς τή βρύσι, Οπου άλλοι πίνουν τ ώ ρ α ;
Δέν θά ελθη και γιά 'μένα μιά ευτυχισμένη ώρα,

R a i μέ μια καλή κυρία και κουμπάρα μου φιλτάτη,

Ά φ ο ϋ έχω ένα τέτοιο μαθηματικό κεφάλι,

Ποϋ μοϋ έκλινε μέ χάρι τό γλυκύτατο της μάτι,

V » 'ϊΛ

R a ί 'μπορώ τήν εταιρία νά τήν κάμω πιό |

Έμελέτησα και ηύρα εναν άλ7^ον νέον τρόπον,

Μοϋ ζητοϋν νά δώσω λόγον διά τό Άρσάκειόν μου,

ΙΙοΰ πλουτίζει ό καθένας δίνως βάσανα και κόπον.

Ποϋ τό έχω κάμει ρ ό δ ι μέ τήν νέαν μέθοδόν μου·
Έβα7να τό μέγαρόν μου μια φορά 'ς τή λωταρία,
R i ' άμα όλα πουλήθηκαν τοϋ σπητιοΰ μου τά λαχεία,
'Σ τόν κουφό τόρριξα τότε, κι' άρχισα καλά και τρώγω,
R a i δέν δίνω εις κανένα για τά όσα κάνω λόγο.
Ά ς φωνάζη και άς λέγν} ό καθένας ό,τι θέλει . . .
Τους περιφρονώ τούς βλάκας . . γιά κανένα δέν μέ μέλλει.
Εις τό Ααύριον νά εμπω κ' έγώ Σύμβουλος μέ φθάνει,
Και Οά ' δ ή τ ' ή εταιρία πόσα κέρδη Οέ νά κάνη,

Της πατρίδος μου Γαλλίας 'πήρα όληνε τήν λέρα,

Τήν Σορράντη και τής άλλαις, και σφιγκτά της αγκάλιασαν.

Μέρισμα εις τούς μετόχους φθάνει μόνον νά μή δώσω . Χ

Κ,αί μ' ένόμισαν μεγάλΌ Οεατρόνο εδώ πέρα,

R i ' άπ' τήν λύσσα όπου είχαν εις τό σβέρκο τής δαγκάσαν»

R a i μέ τ η ς ' Α γ κ ώ ς τήν κόρη, μέ έτοϋτα και μ' εκείνα

Και

νΊϊγινα σαν τό γουρούνι έδώ μέτα

Έ φ υ γ α ν άπ' τό βαπόρι, κι' ανέβηκαν "ς τήν ΆΟήνα.

άφοϋ έκαναν μ ά τ σ ι κάθε μία θεατρίνα,
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¥

Και έκάμανε γιουρούσι εις τήν Βέρθρα, τήν Φιορέλλη,

τήν ΆΟήνα.

ΔΑΚΡΥ

Έ ν τω προλαβόντι φύλλω σαςέχθρός τις
τής αληθείας ύπό τό πρόσχημα άμερολήπτου φίλου επετέθη λάβρως κατά άξιοτί/.ων προσώπων τοΰ τόπου μας, κ,αί δή τά
ης αρχής όιεπόντων.
Γνωστόν εινε πόθεν προέρχονται αί κατά
— 'Ελάβομεν και τόν αριθμόν 1 8 τοϋ ής Αστυνομίας μας συνωμοσίαι, και διά
Τι μαύρη
έν Ζακύνθω εκδιδομένου περιοδικοϋ ή « Κ ό  τοϋτο απέχω έπί τοϋ παρόντος νά έπικρί^,
Τ "
Α χ ! πως μου . φαν/j
ριννα». Τ ό φυλλάδιον τοϋτο, ώς και άπαν νω τά παρά τοϋ ανταποκριτού σας γραή βραδυά ! . .
τα τά πρό αύτοϋ, περιέχει ύλην τερπνήν φέντα, και τήν διαγωγήν αύτοϋ· άρκοδϋια* ώ ν ώ ε ' υ ο ^ "Κειν'
Γ'
και ωφέλιμο ν. Διά τοϋ φυλλαδίο^έτββΊβ» απλώς νά σας παραστήσω τήν άπάτην, εις
σνμτληροδται τό Α'» άπό τής εκδόσεως τοϋ ήν ή ευπιστία σας σας έρριψεν.
- -γι]5
άξ-.ολόγου τούτου περιοδικού έτος, όπερ *
Έάν ό κύριος οντος ένόμιζεν, ότι υπε
λει 'έξακολουθήσει έκδιδόμενον κατά μήνα ρασπίζει τόν Άστυνόμον κ. Αέστον, κατηβ
κεκ<ισμημένον δι'εικόνων προτιθεμένου ένας γορών τόν ύπαστυνόμον, ή ότι περιάπτει
Τ ό λείψανο του
Ιτι τυπογραφικού φύλ/νου ε'ις εκαστον φυλ όνειδος εις αμφότερους διά κακόφημον δο- O B j e
Τό άκλουθοΰσαν
λάδιον. Συνιστώμεν αύτώ τοις φιλομούσβις, ξασίαν, άποδιδομένην αύτοϊς, λανθάνεται
Φτωχοί και
ευτελούς άλλως τ ε — μόλις όκταδράχμου μεγάλως.
Και
ορφανά,,
— ούσης τής ετησίας συνδρομής. Περιεχό
Ό κ. Αέστος είνε γνωστός έν ΈρμουπόΠοϋ
σαν
πατέρα
αενα τοϋ έν λόγω φυλλαδίου ε ί σ ί τ ά έ ξ ή ς : λει και ώς έμπορος, και ώς μεσίτης και ώς
ι
ό
ν
αγαπούσαν,
Ό λόφος τής επιστήμης, έκ τών τής κυ αστυνόμος. Τόν βίον διήγεν άνεπιλήπτως,
ΐ3 ωτ V3 V 3 c a Και εύερνέτη
ρίας Ββι^ιιΙίΙ. — Ιάκωβος δέ Μαλτραβέ- υπό τήν διεύθυνσιν δ' αύτοϋ ή αστυνομία
Παντοτεινά.
ζης. -ί— Ό Πλούταρχος ώς ψυχικός ιατρός σήμερον, και τ ή συμπράξει τοΰ έζίσης δυσ•ΟΑ'
,?[τό)νοΓ7ΐ
: j [ i ^ 3 3ο so v»rj> <
παρ' έθνικοϊς. —- Βιβλιογραφία. Ό όρκος φημιζομένου κ. Εηραόάκη, διατηρεί τήν
·»νΑ'
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ποίημα Γ . Μαρκορα. — Χρονικά. Ποίησες πόλιν εις άκραν ήσυχ_ίαν. Έάν ο κ. Αέστος
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Λύσις Αινίγματος.
ήνε σήμερον πτωχός ώς υπάλληλος, έαν
Ι— Μεταξύ τών κατά τάς απόκρεω δο εχη ενδεή πο7».υμμελή οΐκογένειαν, ή έάν
.Α , ; ο Λ υ ο π ^ £ ^ ν < ί ι χ ο £ ,50
Οεισών εσπερίδων τήν πρώτην κατείχε θέσιν οί υιοί του ώς νέοι διεσκέδασαν ποτέ, δέν
Νά βοηθάη " oll ·Α ,
ή έσπερίς τοϋ κ. Μπαλτατζή, γόνου εύ έδικαιοΰτο έκ τούτου ό ανταποκριτής σας
"Οπως 'μποροϋσε,
κλεεστάτης οικογενείας, έν ί| ό κ. Λεβίδης νά έπιτεθί] κατά τής οικογενείας του πλα
Τόν διψασμένο
διά τής εγνωσμένης συμπαθητικής αύτοϋ γίως και ίησουητικώς, ούδ'έπρεπε νά ύπαιΚαι τόν φτωχοί I vpr'
φίλης φωνής έψαλλε τό κάτωθι άσμάτιον νίσσηται τόν κ. Εηραδάκην διά τά χαρτο ,;θΛ^.Ο~ΟΧΧ).νθΧιΦ . Α 5 ν ώ » 3 Ρ Ο 0 0 3 θ .
συνοδευόμενος διά τοδ πιάνου, παιανίζον παίγνια, ένώ ταϋτα έπετράπησαν χάριν τών
Εύχαΐς μέ δάκρυα
τος τοΰ προσφιλούς ήμΐν ιατρού κ. θεοδω Απόκρεω παρά τής διοικητικής άρχης.
ρίδου. Μετά τό πέρας ό αξιότιμος κ. Μπαλ
Μένω έως έδώ, συνιστών εις υμάς νά
Τό ορφανό,
.
τατζής ίδίαις χερσίν έθετο στεφάνους έκ σταΟμίζητε τοϋ λοιποϋ έν τ ή ευπιστία τό
Κι' αντάμα όλαις
Λαυριωτικής πεύκης έπί τής κεφαλής τοϋ εΓλικρινές τών έν τώ φύλλω σας καταχω
Α ρ γ ά πήγαιναν
νέου Σόρια κ. Αεβίδου και τών λοιπών συν- ριζομένων, έξ άμεροληπτοτέρας πηγής άΜέ τήν ψυχή του
δαιτημόνων, θέλών νά έκφραση συμβολικώς ρυόμενος αυτά. Προσεχώς πλειότερα.
'Σ τόν ουρανό.
τόν διακαή πόθον άπάσης τής εύγενοΰς όΕ. Β.

Μόν άμί, εχετ' ύγείαν . . . Οέ νά σας αφήσω τώρα . . .
Έφθασε τοϋ χωρισμοϋ μας ή φαρμακωμένη ώρα.

Ευθύς τρέχ_ουνε τά δάκρυα άπ' τά μάτια μου σαν βρύσι.

ΕΝ

μηγύρεως. Έ ν τ9) συναναστροφή ταύτη ό
κ. Θεοδωρίδης, θέλων νά έκφραση τόν ΟαυΛασμόν του πρός τινα κομψήν κυρίαν, πα^ωμοίασεν αυτήν μέ τήν γέφυραν τής Κωνσταντινουπόλεως.

0 Β

Όπου ένω ό καϋμένος, και μεγάλο καρδιοχτύπι !
φίλοι, συλλογοϋμαι ότι τώρα εις ολίγο

Ά ρ ι ς ο φ ά ν ο υ ς . Μασκαρευθείς ε'ισήλΟεν
ίίς πβλλάς και διαφόρους αίθουσας, έγέλασ«ν, «χόρευσε και έχαριεντίσθη μέ εύειδεΓς
κυρίας, τάς οποίας δέν είχε τήν τιμήν νά
γνωρίζη, και τάς οποίας έκαμε νά πτύσωσιν
εις τόν κόλπον των άμα τ ή αποκαλύψει του,
"Οθεν πις-εύει, ότι οί κα/νοί συνδρομηταί του
θά τον συνχωρήσωσι, διότι δέν ενεφανίσθη
τήν παρ. Τετάρτην όσον και άν προσεπάΟησε, δέν ήδυνήθη όμως νά έμφανισθή, διότι
έπί τρεις συνεχείς ημέρας δέν είχε σώας τάς
φρένας του, ώς δέν τάς έχουιικαί εκείνοι,
οίτινες τώ καΟυςεροϋσι τήν συνδρομήν των.

Ίσολογισμόν μεγάλον έμπροστά των Οέ νά στρώσω
Μέ τήν νέαν μέθοδόν μου, και τό στόμα μου θ' ανοίξω,
Rai

εις όλους νέον δρόμον, νέα πλούτη Οέ νά δείξω,

ί

Δέν είξεύρουνε οί βλάκες πώς κ ι ' ο Περικλής, όπόίαν
Τοΰ ζητούσαν λόγο σ'ό'λαις τής δουλειαΓς,'συλλογιζόταν
'Μερα νύχτα για να ευ ρ η εναν τρόπον να γλυτωση,
R a i λογαριασμόν εις ένα Αθήναιον νά μή δώση.
ίολύτΌ J O ob*} νβώΓ«3θ €οτ ΛΓΐ'χττ *ιγ* S7vx>vy Ü O S O *
Πώς λοιπόν έγώ είς όλους λόγον ακριβή Οά δώσω ;
Σαν τόν Περικλή Οά εύρω ένα μέσον νά νλμτώσω.
Έαν έβαλλα 'ς τό λώτο τό ώραΐο μέγαρο μου,
Έ τ σ ι τόΟελα, βρέ βλάκες. . έτσι μούόθε 'ς τό μυαλό μου^
Κάμετε και σεις τό ίδιο, και άνοίξ?.τε τά μά;·«*^"Τ
Και Οά 'δήτε πώς σε λίγο Οέ νά κτίσετε παλάτια/Γ
Μπαλταντζή μου πώς μυρίζει
Τοϋ Λαυρίου το γ κ ε ρ ί ζ ι.
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ΚΑΜΠΟΥΡ—ΕΦΕΝΤΗΣ..

Είς τούς δρόμους μέσα τρέχει, καί ωσάν τρελλός φωνάζει
Κι' όποιον βρίσκει έμπροστά του τόν γέλα καί τόν πειράζει,

Τήν υστερινή Άπόχρεια, που έγύριζα·) 'ς τήν πόλι

Καί πηγαίνει 'ς τά σαλόνια, καί πήδα καί κάνει τρέλλαις,

Άμαξαις πολλαΐς καί κάρρα, κ' ήταν μασκαράδες όλοι,

Και γλυκά λογάκια λέγει είς της ώμορφαις κοππέλαις.

R a t ό Αείνας καί ό Τάδες, καί έτοΰτος καί ό άλλος,

Καί τούς ληρικούς του στίχους μέ πολλύ γλυκάδα ψάλλει,

Ό χωριάτης, ό ι π π ό τ η ς , ό μικρός καί ό μεγάλος,

Καί προσφέρει τήν καρδιά του είς τήν μία καί τήν άλλη.

Κ ι ' ό καλός Καμπούρ—Έφέντης μοναχός γιά νά μή μείνη
'Αμασκάρευτος, βσκέφθη μασκαράς κι' αυτός νά γίν/].
Κ ' επειδή τά κερατάκια ό καϋμένος αγαπάει,

Καί είς τοϋ Πρωθυπουργού μας τό αρχοντικό πηγαίνει,
Καί εις τοϋ νοροϋτήν σάλα μέ ελευθερία 'μπαίνε*.,

Διαβολι'στικα ωραία 'ς τό κορμάκι του φοράει,

Rai τό βάλσι, τήν μαζοϋρκα καί τό κοτελιόν χορεύει,

Καί δυώ κέρατα μεγάλα 'ς τό σοφό του τό κεφάλι

Καί μέ έναν καί μέ άλλον ολοένα χωρατεύει,

R a i *ΐς τά οπίσθια του μια ουρά πολύ μεγάλη,

Κι' όλοι τρέχουνε κοντά τ ο υ . . . τοϋ διαβόλου τό όγλάνι!

R a t πηγαίνει μοναχός του άπ' έδώ κι' άπ' εκεί πέρα,

Κόντεψε τόν κόσμον όλο μέ τά νάζια νά τρελλάνη.

R a t πηδά και κάνει τούμπαις τεχνικαΐς εις τόν αέρα.
Λέγει τονα, λέγει τ* άλλβ, καί ποιήματα καί όσα
Raλaμπoύpιa νέα ξέοει ή αδιάντροπη του γλώσσα.
Πότε ψάλλει σαν σποργίτι, πότε σαν τήν καρδερίνα,
Πότε κάνει σαν γουρούνι, πότε πάλι σαν τήν χήνα,

Κ Γ όσα είπε καί δέν είπε είς τόν μπάλο έκεΓπέρα
'Σ τήν κ "Εφημερίδα» μέσα τάγραψε τήν άλλη 'μέρα,
Καί έθαύμαζε μονάχος τήν πολλή του εΰρυία,
Τά καλά του καλαμπούρια καί τά τόσα του άστεΐα.

Πότε αρχινά μ έ τέχνη καί σαν γάττα νιαουρίζει,

Γειάσουβρέ,Καμπούρ—'Εφέντη.. σ'εύχομαι τοϋ χρόνου πάλι

Πότε πάλι σαν γαϊδούρι άξετσίπωτο γκαρίζει.

Κέρατα βωδιοϋ νά 8άλλγ)ς 'ς τό σοφό σου τό κεφάλι,

