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Ε Κ Δ I Δ Ο Τ Α I 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 

Μετά τινας ημέρας δημοσιεύεται τό διά
ταγμα της διαλύσεως της βουλής και ό 
λαός καλείται και πάλιν ε'ις την έκλογήν 
των νέων αντιπροσώπων αύτοϋ. Τό παρόν 
ύπουργεΐον, τουλάχιστον κατά τό πρόγραμ
μα αύτοΰ, δέν θέλει δεχθή ουδέ συνδράμει 
άνδρας θηρεύοντας ύπουργικήν υποψηφιό
τητα. Έ τ ι δε Οά άφήσϊ], καθά ύπεσχέθη, 
τάς έκλογάς καθ' όλα ελευθέρας. Ή μικρά 
Ε λ λ ά ς έκ ταύτης της ελευθερίας των ε
κλογών πολλά ήδύνατο νά προσδοκά καλά 
και λυσ.τελή, άλλά δυστυχώς ώς βαίνου-
σι τά πράγματα φαίνεται ότι έκ νέου άρ
χεται ή πάλη τών κομμάτων καϊ ή πολι
τική αταξία. "Εκαστος τών κομματαρχών, 
ουδέ μίαν άφίνει άμφιβολίαν, ότι κατά τάς 
προσεχείς έκλογάς παντϊ σθένει Οά επιδίω
ξη την έπαύξησιν της μερίδος αύτοΰ διά 
πολλών φίλων αύτοΰ βουλευτών, διότι έκ 
της πληθύος τοΰ κόμματος του ελπίζει την 
εις τό ύπουργεΐον άνάβασίν του. Έκ τών 
νέων εκλογών προς τούτοις θά πρόκυψη 
και αΛΛο νεον οεινον. Ι ο λεγομενον πεμ-

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ, 

ΔΓ έκας-ον στίχον διατριβών λεπ . 40 . 
Δικαστικών κατασβέσεων » 8. 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό. 
νον τοΰ Παν. II . ΐΐηγαδιώτου. Αι έπι-
στολαϊ απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ 
συνδρομή εινε υποχρεωτική δι' εν έτος 

καϊ προπληρόνεται εις Αθήνας. 

πτον κόμμα, όπερ νυν τούς οΐ'ακας τοΰ 
κυβερνητικού πηδαλίου κρατεί θέλει αύξή 
σει τούς οπαδούς αύτοΰ από 2 ο εις πεντή
κοντα και πλέον ίσως, ή δ 1 αύξησις αύτη 
βεβαίως ζημιοϊ και τά μάλιστα εξασθενεί 
τούς μέχρι τοΰδε τεσσάρας άλλους κομμα-
τάρχας. Ούτως ουδείς τών πολιτικών έν τή 
νέα βουλή Οά κέκτηται πλειοψηφίαν, καϊ 
επομένως ούδεϊς συνταγματικώς δύναται 
νά ζητήση τήν κυβέρνησιν άμα ώς παραι
τούμενης της ένεστώσης Κυβερνήσεως, ού-
δεμίαν δέ έχομεν στερράν βάσιν, έφ'ής έρει-
δόμενοι νά πιστεύσωμεν ότι ερχομένου έπί 
τό κυβερνάν ενός τών τεσσάρων πολιτικών 
οί άλλοι θά στέρξωσι καϊ ύποστηρίξωσιν 
αυτόν, καϊ άν τοΰτο συμβή, θά διαρκέση 
μόνον έπϊ βραχύ καϊ εΐτα μικράς αφορμής 
δοθείσης θά έπαναληφθή ή κοινοβουλευτι
κή κωμωδία. 

Τό νέον ύπουργεΐον, τουλάχιστον μέχρι 
τοΰδε, δεν έδωκεν εις ούδένα τών μεγάλων 
κομματαρχών άφορμήν παραπόνου, τουναν
τίον μάλιστα ή ύπ" αύτοΰ χαραχθεΐσα πο
λιτική οδός «τυγχάνει ού μόνον λίαν θω-
πευτική άλλά καϊ μικρας ύπου?.ότητος δέν 

Κ Α Τ Α Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν. 

ύστεροι. Άμοιροΰν φίλων, τύ ένεστώς ύ
πουργεΐον, προς ους υποχρεώσεις νά έ χ η 
νά εκπλήρωση, πληροί τάς δημοσίας θέ
σεις δι' ανδρών ανηκόντων εις άπάσας τάς 
πολιτικάς διαχρώσεις. Τοΰτο, άμα συγκα-
λεσθείσης τής νέας βουλής έσεται ή πέτρα 
τοΰ σκανδάλου διά τούς πολιτευόμενους, 
διότι, οίοςδήποτε εξ αυτών καϊ άν ελθη 
εις τήν Κυβέρνησιν θά άποκαθάρη τάς δη
μοσίας θέσεις έκ παντός όθνείου στοιχείου, 
Γνα τούς ιδίους αύτοΰ φίλους ικανοποίηση, 
καϊ άλλοι πολιτικοί, οίτινες όπωςδήποτε 
έχουσι νΰν έν τοις πράγμασι πολλούς τών 
φίλων αυτών, έκόντες άκοντες Οά εύρεθώ-
σιν εις δυσάρεστο ν Οέσιν, τήν πτώσιν τοΰ 
άρτι άνελθόντος νά έπιδιώξωσιν. 

Πρός άποσόβησιν τών νέων τούτων πο
λιτικών ανωμαλιών μία μόνη καθοράται 
καϊ ύπό πολλών προεικάζεται διέξοδος. Αέ-
γεται, δηλαδή, ότι τό νΰν ύπουργεΐον, μετά 
τήν έγκατάστασιν της Βουλής, παραιτού-
μενον Οά έπιδείξη ώς διάδοχον τον κ. Κου-
μουνδοΰρον πρός δν Οά παρέξη τήν ύπο-
στήριξιν αύτοΰ, λαμβανόντων μέρος εις τό 
νέον ύπουργεΐον δύο ή τριών τών νΰν ύ-

Ε Λ Ε Γ Ε Ι Ο Ν 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ Τ Η Σ Π Ρ Ω Η Ν ΒΑΣΙΑΙΣΣΗΣ 
Τ Η Σ ΕΑΑΑΔΟΣ ΑΜΑ ΑΙΑ Σ. 

Εις τήν θανοϋσαν χύσατε έν δάκρυ Άμαλίαν , 
Κλαύσατε τήν έξόριστον, τοΰ "Οθωνος τήν χήραν. 
Τονίσατε καϊ οΥ αυτήν θανάτου έλεγείαν, 
Άφοΰ τήν ένεδύσατε βασιλικήν πορφύραν 
"Ω ! χύσατε καϊ δΓ αυτήν εν δάκρυον καϊ μόνον . . . 
Κι' αυτή υπήρξε βασιλϊς είς παρελθόντα χρόνον. 

ΚΓ οί βασιλείς, κ' οί βασιλείς τά δάκρυα ζητοϋσι . , 
Δέν είναι λ ί θ ο ι . . . κλείουσι τά στήθη των καρδίαν, 
Κ' αύτοϊ έχουσι δάκρυα, κ' αύτοϊ, κ' αύτοϊ θρηνοΰσι, 
Καϊ δοκιμάζουσι συχνά τον πόνον, τήν πικρίαν. 
Έάν έν δάκρυον ζητί) τό όρφανόν παιδίον, 
Ζητεΐ πολύ πλειότερα τό πίπτον μεγαλεΐον. 

'Ενθυμηθήτε τήν καλήν βασίλισσαν έκείνην . · . 
Μέ ποίαν χάριν ύψωνε τ ' ώραΐον μέτωπόν της, 
Καϊ από πόσην ήστραπτε τό βλέμμα της γαλήνην, 
"Οταν τά πλήθη έβλεπε φαιδρά ενώπιον της. 
Τον πένητα άγωνιστήν μέ πόνον έθεώρει, 
Κ' εις τ / ν πτωχήν καλύβην του τον γέλωτα έδώρει. 

Είχεν ώραΐος ήλιος λαμπρώς έπανατείλει, 
Καϊ έχαιρέτα τοΰ σταυροΰ τήν τροπαιοΰχον νίκην. 
Ειχ ' αποκάμει νά βροντά τό μαϋρο καρ;οφύλλι, 
Καϊ κουρασμένον τό σπαθί έκλείετο εις θήκην. 
Καϊ έξελθοΰσα ή Ε λ λ ά ς άπό γενναίαν πάλην, 
Έπανηγύριζε φαιδρά πανήγυρίν μεγάλην. 

Α κ ό μ η αιμα έσταζον οί λόγγοι καϊ οί βράχοι, 
Καϊ κόκκαλα έφαίνοντο ακόμη έσπαρμένα 

1 Ακόμη έ,,ων οί κλεινοί εκείνοι Τουρκομάχοι, 
Οί κλέφτιδες τών λημεριών καϊ τοΰ εικοσιένα. 
Καπνούς άκόμ' άνέδιδε τό τουρκοφάγον Σοΰλι, 
Καϊ φλόγας διεσκόρπιζε τό βλέμμα τοΰ Μιαούλη. 

ΑΡΙΣΤΟ ΦΑΝΗΣ 



πουργών. Τοΰτο φαίνεται μεν έκ πρώτης 
κρίσεως ευχερές κάπως, άλλ ' ούχ ήττον 
ενέχει και πο7Γλά εμπόδια, άτινα δεν είναι 
τοιούτον εύκολον νά ύπερνικηθώσι, καθ" 
όσον ό κ. Κουμουνδούρος αδύνατον νά ά-
ποκλείση τούς φίλους αύτοΰ ίνα μετά ξέ
νων σύμπραξη, έξ ου πολύ τό κόμμα αυ
τού δυνατόν νά χαλαρωθη ή και διασπασθη 

"Οπως και άν έχη και ή νέα βουλή φαί 
νεται και πριν της γεννήσεως αυτής ότι 
τήν τύχην των προκατόχων αυτής άκολου-
θήση. Είθε έν τούτοις ή φρόνησις των πο
λιτευόμενων άπαλλάξη τήν φοράν ταύτην 
την δυστυχή Ελλάδα έκ νέων περιπλοκών 

ΔΙΑΦΟΡΑ, 

Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν περί τή> 
2αν ώραν μ. μ. έγένετο μετά πολλής έ 
πισημότητος ή τελετή των άποκαλυπτη· 
ρίων του άνδριάντος τοΰ άοιδίμου Κοραή 
έν η παρέστησαν αί Α. Μ. μετά της άκο 
λουθίας των, οί υπουργοί, και πολλοί ά 
νώτεροι υπάλληλο: στρατιωτικοί και πο· 
λιτικοί. Λόγους άπήγγειλαν ό κ. Έ μ μ 
Κόκκινος έκ μέρους τοΰ Πανεπιστημίου 
και ό κ. Κοντόσταυλος έκ μέρους τοτ 
Χιων. Ή τελετή έτελείωσε περί ώραν 3 
1 [2 . Τήν πέμπτην ώραν μ. μ. της αυτής 
ημέρας έν τω Φαληρικώ πεόίω έγένετο ό 
άγων τής έπί Σκοπόν βολής. Ό πρώτος 
όστις έτυχεν επακριβώς του κέντρου, ήτον 
ό κ. Κωνστ. Κασσαβέτης, εις δν και απε
νεμήθη τό τριακοσάδραχμον γέρας, δπερ 
ούτος διέθεσε διά νέον αγώνα τής έπί σκο
πόν βολής, τελεσθησόμενον τήν 23 Αύ
γουστου έορτήν τής Παναγίας έν Κηφισιά. 

— Διετάχθη πένθος τεσσαράκοντα πέν
τε ήμερων έπί τω Οανάτω τής αειμνήστου 
βασιλίσσης Αμαλ ίας . 

— Άπελύθησαν οί ακόλουθοι γραμμα
τείς Νομαρχιών. Κερκύρας θ . Θωμόπου
λ ο ς , Ευβοίας Κ. Θωμόπουλος, Ακαρνα
νίας και Αιτωλίας Κ. Ανεξάρτητος, Αρ
γολίδος και Κορινθίας θ . Καπιτσίνης. 

Τότε, εκείνον τον καιρόν βασίλισσα μας ήλθε, 
Κ' έπάτησε τό άγιον αίματωμένον χώμα, 
Και Οταν εύελπις, φαιδρά τόν θρόνον μας ανήλθε 
Ήτένισε μέ δάκρυα τοΰ ούρανοΰ τό δώμα-
Καί δέν ευρέθη "Ελληνος ψυχή νά μήν σκιρτίση, 
Και μία λύρα ένθερμον ώδήν νά μή τονίση. 

Άνήλθεν ενθουσιωδώς τοΰ θρόνου τάς βαθμίδας, 
Τοΰ "Εθνους της τά Ονειρα τά εκαμ' ιδικά της· 
Έγνώρισε τούς πόθους του, τάς μυστικάς ελπίδας, 
Και είχε τήν Ελλάδα της ώς μόνον μέλημα της· 
Ε ί ς τ ° ν . ^ α ° ν τ Ύ 1 ς ή ν ο ι £ ε πυρέσσουσαν καρδίαν, 
Αιά νά λάβη άθλον της τήν μαύρην έξορίαν. 

Πλήν ό χ ι . . . δέν τη έδωκε τό Έθνος έξορίαν 
Οί φίλοι της, οί φίλοι της, αυτοί, αυτοί οί σκύλοι. 
Μόνοι αυτοί τήν ώθησαν εις τήν άλαζονείαν, 
Αυτοί οΐτινες λέγονται τών βασιλέων φίλοι· 
Τό έθνος τήν ήγάπησε, και εις πολλών τό σ τ ό μ α 
Τό όνομα της φέρεται άγαπητόν ακόμα. 

Μετετέθησαν δε οί επόμενοι. 
Α. Ίωαννίδης άπό τοΰ Νομοΰ Λακωνίας 

εις τόν Νομόν τών Κυκλάδων, άπό τούτου 
δέ εις τόν της Ζακύνθου ό Ά ν τ . Γρηγορά-
κης, και άπό τοΰ Νομοΰ Αρκαδίας εις τόν 
τής Λακωνίας ό Γ. Τζούβαλης. 

Διωρίσθησαν δέ εις τάς κενάς θέσεις οί 
εξής. 

Εις τόν Νομόν Κερκύρας ό Ά γ ι ς Κλεο
μένης, εις τον Νομόν τής Ευβοίας ό Λεω
νίδας Παππανικολάου, εις τόν τής Αρκα
δίας ό Ά ν τ . Σαουσόπουλος, εις τόν τής 
Αργολίδος ό Γ. Μανοΰσος, και εις τόν τής 
Αιτωλίας και Ακαρνανίας ό Κ. Λιάρης. 

— Τήν παρελθοΰσαν Παρασκευήν έγέ-
νοντο εξετάσεις τών μαθητών τοΰ ανωτέ
ρω τμήματος τής Σχολής τών Άπορων 
Παίδων, καθ' άς παρήσαν ό κ. Υπουργός 
τής Παιδείας, ό νομάρχης, πλείστοι λό
γιοι και διαπρεπείς τής ημετέρας κοινω
νίας και τοΰ ωραίου φύλου ίκανόν τιμών 
τήν τελετήν. Ό κ. Μεσολαράς, γραμμα
τεύς τής σχολής, έντολη τής Κοσμητείας 
άπήγγειλε συγκινιτικόν' λογίδριον κατάλ-
ληλον τη περιστάσει και δι' ολίγων πολλά 
έκφράζον. Είτα έξετάσθησαν εις τά ίερά 
μαθήματα, ελληνικά, μαθηματικά, ίστο-
ρίαν, γεωγραφίαν και φυσικήν ίστορίαν. 
Έκ τών μελών τοΰ Συλλόγου άμισθί και 
μετά ζήλου πολλοΰ έδίδαξαν οί κκ. Μεσο
λαράς, Έ . Λυκούδης και Μ. Λάμπρου, οΤς 
πολύς ο έπαινος. 

— Διωρίσθη τακτικός Καθηγητής τής 
ιατρικής έν τω Πανεπιστημίω ό κ. Σ. Μπα-
λάνος, διατελών μέχρι τοΰδε έκτακτος. 
Η πράςις αύτη τοΰ υπουργείου δικαιότα
τη ουσα επέσυρε τόν έπαινον πάντων. 

-γ Έκοινοποιήθη τέλος πάντων ή άπό-
λυσις εις τόν Γυμνασιάρχην Ν. Πετρήν, 
τόν άναμιχθέντα τυφλώς εις τά όργια'της 
έκπνευσάσης Κυβερνήσεως. Πολλή και δι
καία οφείλεται ευγνωμοσύνη εις τόν ύπουρ-
γόν τών "Εκκλησιαστικών διά τήν πραξιν 
ταύτην. 

— ^ω?'·^Ά ύπελεγκτής τοΰ Τελωνείου 
ό κ. Σ. Σταυρόπουλος, δραστήριος και ε
νεργητικός υπάλληλος. · 

— Ό κ. Ν. Διομήδης διά τής συστά
σεως ολοκλήρου τής Νομικής Σχολής διω
ρίσθη έ'κτακτος Καθηγητής τής Πολιτικής 
Δικονομίας έν τω Πανεπιστημίω. 

— Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν γενομέ
νων τών αρχαιρεσιών τοΰ φιλολογικοΰ 
Συλλόγου τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας 
έξελέχθησαν πρόεδρος ό κ. "Οθων 'Ρέντζος, 
αντιπρόεδρος ό κ. Χαλικιόπουλος, γενικός 
γραμματεύς ό τέως ειδικός Σ. Δημητρί-
τζης, ειδικός ό κ.. Τ. Κυρίτσης, Ταμίας ό 
κ. Μ. Παναγόπουλος, και επιμελητής τής 
βιβλιοθήκης ό κ. Ί . Μητσάκης. 

— Τό Κακουργιοδικεΐον Σύρου κατεδί-
κασεν εις θάνατον τόν έκ Νάξου Μ. Παι-
δοβρεξάκην, κατηγορούμενον έπί φαρμα
κεία. 

— Ό προσφιλής ποιητής κ. Άχ ιλλεύς 
Παράσχος διατριβών πρό τίνος έν Σμύρνη, 
άνέγνωσε τό πλήρες λυρικοΰ πάθους ποίη
μα του, τόν «Άγνωστον» , εις τόν έκεΐσε 
φιλολογικόν Σύλλογον «'Όμηρον». 

— Μανθάνομεν, ότι δραστηρίως έξακο-
λουθοΰσιν αί ανακρίσεις διά τήν κατά τοΰ 
συντάκτου τοΰ «Άργου» γενομένην έπί-
θεσιν ύπό τοΰ ανθυπολοχαγού Άντωνιά-
οου. Δίκαιον είναι νά τιμωρηθή τό τυφλόν 
τοΰτο Οργανον. 

— Άπεβίωσεν έν Πάτραις έξ οξυτάτου 
άνθρακος ό Παντελής Σούτσας, εις έκ τών 
καλών παρ' ήμΐν ηθοποιών, έπί πο)ώ μοχ-
θήσας υπέρ τής Ελληνικής σκηνής, καί 
πολλάκις έν αύτη διαπρέψας. 

— Ό αναβληθείς Βουτσιναΐος ποιητι
κός διαγωνισμός ένεκα τών αποκαλυπτη
ρίων τοΰ άνδριάντος Κοραή τελείται αΰ-
ριον ανυπερθέτως. 

— Φοβερός σεισμός έγένετο έν τή Μι
κρά Ασία. Ή κωμόπολις Ίσικλί κατε-
στράφη έξ ολοκλήρου. Έν τω χωρίω Ζι-
βρίλ δέν άπέμεινεν όρθή ουδεμία οικία, και 
υπέρ τούς 4 8 0 άνθρωποι ευρέθησαν ύπό τά 
ερείπια. Πλησίον τοΰ χωρίου τούτου διη-
νοίχθη ή γ η , γ.αι άνέβλυσε θερμή πηγή 
ύόατος σχηματίσασα όρμητικόν χείμαρρον. 

— Γίνεται γνωστόν εις τούς εις Πύργον 
τής Η λ ε ί α ς μεταβαίνοντας ξένους, ότι το 

Και έξωρίσθη ή καλή βασίλισσα εκείνη, 
Και έχασε τήν δόξαν της, τά Ονειρα τά πρώτα, 
Και διά τήν Ε λ λ ά δ α της έπόνει και έθρήνει, 
Και δι' αυτήν έσκέπτετο, και δι' αυτήν ήρώτα. 
Με φουστανέλλαν τοΰ βουνοΰ συχνά τήν έθεώρει, 
Και τόν καλόν της τόν λαόν έκ βάθους έσυγχώρει. 

Έδίψ' αέρα Αττ ικής έν τ ή πατρία χώρα 
Κ έσκέπτετο τόν Πύργον της και τά Ανάκτορα της , 
Ώ ς ου επήλθε κ' εις αυτήν ή τελευταία ώρα, 
Και έκοιμήθη ήσυχος παρά τόν "Οθωνά της. 
Και τώρα, τώρα μέ αυτόν άποθαμένη κείται, , 
Πλήν και νεκρά τήν προσφιλή Ε λ λ ά δ α ένθυμειται. 

Εις τήν θανοΰσαν χύσατε εν δάκρυ Άμαλ ίαν , 
Κλαύσατε τήν έξόριστον το"> "Οθωνος τήν χήραν. 
Τονίσατε και δι 'αυτήν θανάτου έλεγείαν, 
ΆφοΟ τήν ένεδύσατε βασιλ'.κήν πορφύραν. 
'Ω. ' χύσατε και δι 'αυτήν εν δάκρυον και μόνον, 
Κ' αυτή υπήρξε βασιλίς εις παρελθόντα χρόνον. 

ΔΥΩ Λ Ε Ξ Ε Ι Σ ΕΙΣ Τ Α Η Θ Η ΕΝΟΣ 

Α Φ Ρ Ι Κ Α Ν Ο Υ . 

Κ Η Π Ο Σ 

01 ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΤΡΕΜΟΙ 
Τέσσαρες Βραχμάνες έπορεύοντο εις έν 

έκ τών μεγάλων εκείνων συμποσίων, τά 
όποΐα συνειθίζουν νά προσφέρωσι κατά δια
φόρους περιστάσεις οί φΛελεήμονες πλού
σιοι εις τά μέλη τής προνομιούχου ταύτης 
ιερατικής τάξεως. Έκαστος έξ αυτών είχε 
κινήσει άπό τό ίδιον του χωρίον, ότι συνα-
παντηθέντες καθ' όδόν καί έννοήσαντες ότι 
πάντες έπήγαινον εις τό αυτό μέρος, έσυμ-
φώνησαν νά έκτελέσωσι όμοΰ τό έπίλοιπον 
τής όδοιπορίας. Προχωρήσαντες ολίγον, 
απήντησαν στρατιώτην τινά, όστις ήκολού-
θει διεύθυνσιν έναντίαν τής ιδικής των, καί 
ό όποιος τούς έχαιρέτισεν αμέσως ώς εΐνε 
συνήθεια νά χαιρετώσι τούς Βραχμάνας, 
τουτέστιν, ένώσας τάς χείρας καί φέρων 

Δύναμαι νά επιβεβαιώσω ότι έγώ μόνος 
ήμην τό άντικείμενον τής ύποκλίσεως τοΰ 
στρατιώτου· καί άπόδειξις τούτου εΐνε ότι 
ό στρατιώτης, έκτελών τόν χαιρετισμόν 
του, έρριψεν αμφότερα τά βλέμματα του-
προς έμέ. 

— Ποσώς ! έκραξεν ό τέταρτος· έμέ μό
νον έχαιρέτισεν άλλέως, ήθελόν ποτε τώ 
άποκριθή, «Εις τήν εύχήν τοΟ θ ε ο ΰ ; 

Ή έρις έδεινοΰτο, καί παρ' ολίγον οι 
τέσσαρες συνοδοιπόροι ήρχοντο εις χείρας. 
Κατ ' εύτυχίαν εις έξ αυτών, φρονιμώτερος 
τών άλ),ων, έπροσπάθησε νά έμποδίση τήν 
φιλονεικίαν άπό τοΰ νά καταντήση είς 
σοβαρά αποτελέσματα, άποτανθείς προς 
αύτού5 ούτω: 

«Προς τί νά όργιζώμεθα κατ' αυτόν τόν 
τρόπον ·, αί ύβρεις καί τά ξυλοκοπήματα 
δέν θά λύσωσι ποσώς τήν διαφοράν μας· ό 
στρατιώτης, τόν όποιον άπηντήσαμεν καί 
καί όστις έχαιρέτισεν Ινα έξ ημών, δέν 
ημπορεί νά ηνε πολύ μακράν. Τις δύναται 

αύτάς εις τό μένωπον, ειπεν: «"Ωρα σας 
καλή, Κύριοι!» Ούτοι δέ τω άπεκρίθησαν 
καί οί τέσσαρες ομοφώνως: «Είς τήν εύχ^ήν 
τοΰ θεοΰ !» 

Παρέκει οί Βραχμάνες, προχωρήσαντες 
ολίγον, άνεκάλυψαν πηγήν τινα, όπου έ
παυσαν τήν δίψαν των καί έξηπλώθησαν 
ύπό τήν σκιάν μεγάλου δένδρου· επειδή δέ 
ό νους των δέν παρεΐχεν είς αυτούς κατάλ-
ληλον ύπόθεσιν συνομιλίας, είς έξ αυτών 
διέλυσε τήν σιωπήν ούτω: «Πρέπει νά όμο-
λογήσωμεν ότι ό στρατιώτης τόν όποιον 
άπηντήσαμεν πρό ολίγου, εΐνε πολύ έξηυ-
γενισμένος καί διακριτικός άνθρωπος. Πα 
ρετηρήσατε πώς ήδυνήθη νά μέ διακρίνΥ) 
άπό όλους σας, καί μέ ποίαν εύγένειαν μοί 
απηύθυνε τόν χαιρετισμόν, 

— Ά λ λ ά δέν είσαι συ εκείνος, τόν ό
ποιον έχαιρέτισεν, άπήντησεν ό πλησίον 
τούτου καθήμενος Βραχμάν είς έμέ μόνον 
απηύθυνε τό σημεϊον έκεϊνο τοΰ σεβασμού. 

— Άπατασθε καί οί δύο σας ! διέκοψεν 
ειπών ό εις έκ τών δύο άλλων Βραχμάνων.Ι νά διάλυση τήν άμφιβολίαν μας ειμή πάλιν 

έν τ ή πόλει ταύτη ξενοδοχείο ν « Ή έλευ-
θεριό'της» τών αδελφών Καλλινίκου παρέ- 7 
χει άρίστην περιποίησιν καί έκλεκτήν τρο- έ 
φήν ιδίως δέ άπό τοΰ εις τό ύπουργικόν ι 
αξίωμα διορισμού τοΰ συμπολίτου τών^ξε- 7 
νοδο'χων τούτων κ. Κωνστ. λομβαρδού , Ϊ 
τά φαγητά δύνανται νά παραβληΟώσι πρός 1 
τά τών μεγάλων ξενοδοχείων της Τουρκίας. ( 

— Εις τόν Δήμον Δύμης τής Επαρχ ίας ι 
Πατρών άνεφάνη ή νόσος ευλογία-, έξ ής 
πολλοί προσεβ7νήθησαν καί τίνες άπέΟανον. 

— Ι χ θ ύ ς ζυγίζων περί τάς 1 5 όκάδας 
καί αλιευθείς έξωθεν τοΰ λιμένος Πειραιώς 
υπό τοΰ πλοιάρχου κ. Καλαμπάκα άπε-
στάλτ εις τό Φυσιολογικόν Μουσεΐον. 

— Εφημερίδες τής Ελβετ ίας , γράφει ή 
Κλειώ, άναγγέλουσιν ότι εσχάτως έγένε-
το μονομαχία μεταξύ πρώσσου αξιωματι
κού, τοΰ βαρώνος καί ενός "Ελληνος, 
ού τίνος παρασιωπώσι τό όνομα. Ό πρώσ-
σος αξιωματικός διέσυρε έπί παρουσία πολ
λών Κυρίων καί Κυριών, τούς Έ λ λ η ν α ς 
ώς κλέπτας καί ληστάς. Έντυχών έκεΐ 
νέος τις Έ λ λ η ν έξ Αθηνών, φιλότιμος 
λίαν καί εύπαίδευτος, καί άκουσας τάς ύ
βρεις, είπε πρός τόν βαρώνα λίαν ευγενώς 
«είμαι "Ελλην, Κύριε μου, καί νομίζω κα
θήκον νά σας εί'πω ότι άίίκως καί π α ρ ' ά -
ξίαν διασύρετε τό έθνος εις δ ανήκω· σάς 
προσκαλώ νά άνακαλέσητε όσα ειπετε.» 
Ό αξιωματικός επανέλαβε τότε σφοδρό-
τερον τάς ύβρεις, προσθείς, ότι χαίρει πολύ 
βλέπων Έ λ λ η ν α παρόντα καί άκούοντα 
όσα λέγει π ε ρ ί τ ώ ν κ α κ ο ύ ρ γ ω ν , τ ώ ν 
κ α τ ο ι κ ο υ ν τ ω ν τ η ν π ά λ α ι \\ λ λ α ο α. 
Τότε ό Έ λ λ η ν προσήνεγκεν αμέσως πρός 
τόν βαρώνα τό έπισκεπτήριόν του. Κατά 
τήν γενομένην διά πιστολιού μονομαχίαν, 
ό Πρώσσος αξιωματικός έπληγώθη καιρίως 
κατά τήν συνάθρωσιν τοΰ μηροΰ καί τοΰ 
υπογαστρίου, ό δέ "Ελλην έμεινεν άβ7^α-
βής, διότι ή σφαίρα τοΰ άντιπά7,ου του, 
διελθοΰσα ύπό τόν άριστερόν μαστόν, διε-
τρύπησε μόνον τόν έπενδύτην. Βεβαίως θά 
γίνη γνωστόν τό Ονομα τοΰ χρηστοΰ καί 
γενναίου Έ7»7νηνος, όστις έκινδύνευσεν 
ΛΊΓΓΛ ΤΪΓ τηι*ΓΓ τ ο Γ » ρ.Ονου- του. 

— Ό νεώτερος τών ενταύθα τήν θεο- ρΐ' 
λογίαν σπουδαζόντων 'Ρωμούνων /Ληρικών το 
εθεάθη φέρων πι'7^ον Εύρωπαϊκόν, έν ω πρό- τί 
τερον έφερε κα7α>μαύκιον. Παρακαλείται ^ κι 
7.οιπόν ό κ. Δαμασκηνός Δημητρέσκος νά | γ 
συμμορφωΟή πρός τά ήθη καί έθιμα τοΰ τ ό - ι π 
που τούτου', ένθα διατρίβει· άμα άπέλθη κ< 
εις Β7ναχίαν, άς φορέση ό,τι θεΧει. Έδώ γ 
όμως τό τοιοΰτον πο7α> σκανδα7νίζει τόν ά 
Όρθόοοξον κ7*ήρον. τ 

π 

(Συνέχεια καί τέ7^ος. "Ιδε προηγ. αριθμόν). 

Έάν δέν πείθησαι ότι τοιούτος είσαι έ-
ρώτησον εκείνον τόν όποιον, προβιβασθέν-
τα οίκον, έπιθεωρητήν έξομοιεΐς ήδη έν τω 
ύπ'αριθ. 5 φύ7νλω τής άτυχους «Σάλπιγ-
κος» τί, ό7α'γον τι προ τοΰ ύμεναίου Σου 
έ7νεγε περί σοΰ καί πώς σέ περιέγραφεν έ-
ξομοιών σέ ώς έκτρωμα τής φύσεως, συνε
πεία δικηγορικής τοΰ Δημοσίου υποθέσεως, 
εις ήν μέχρις υπουργείου ανέμιξες έπαι-
τείαν καί φαυ7^ότητα! ά7.7νως τόν ήδη γε-
νόμενόν σοι πεφιλημένον έξυμνούμενον μέν 
ήδη ύπό τοΰ έν τω αύτώ ύπ' άριθ. 7 . φύλ-
λω τής «Σά7νπιγκος» διά τά άσφα7,ή τών 
εκλογών επινοήματα άπο7ώσαντά σε δέ ά7,-
7νοτε άπό τοΰ Είσαγγε7,ικού αξιώματος, 
καί θέσαντά σε ύπό άνάκρισιν καί άνακά-
7^υψιν τοΰ μέχρι θρόνου αχώριστων σοι ψεύ-
σεων, έρώτησον τί τότε καί ύστερον κάλ-
7αον σε τόν άνδρα μαθών διε7^ά7^ει, έρώτη
σον όποιον σέ έγνωκε, καταγγέ7,7^ον τήν 
γήν, εις ήν απέδιδε σε εις τό όλετήριον 
έκβρασμά της, πάνυ τής άνθρωπότητος τήν 
άξίαν έ7ν7ναττοΰν. 

Έρώτησον τέλος τήν ιθαγενή μας φλε-
σιάδα ήτις προ ολίγου μέν σέ ένουθέτησε, 
ά7>7νά μάτην παρή7^θον αί νουθεσίαι, ώς αϊ 
ύπό τοΰ κ. Εφόρου Κα7^αμών εξελέγξεις 
τών ψεύσεών Σου. 

Εννοείται δέ ότι ήθε7^ον απαξιώσει ν' α
παντήσω καί έγώ πρός τοιοΰτον έκτρωμα 
ώς ό Κύρ. Π. Ηαρασκευόπου7νθς άλλά χά-

ιν αυτής τής αληθείας καί τής άσυγκρί- I 
ου συγκρίσεως τοΰ αγαθού τούτου πρός < 
:όν φαΰ7νον εκείνον καί χάριν αύτοΰ τοΰ» 
:οινοΰ, μέρος τοΰ οποίου ένδεχόμενον ν ' ά -
ρ ο ή ς εισέτι ώς καί άλ7,ους τινάς περίπου 
ταραπ7^ησίους Σου τά αυτά περίπου δημο- Ι 
ιοπούντας έν π7/ήρει ψευδο7^ογία καί έν Ι 
γνώσει ταύτης τόν άνθρωπον τούτον τής Ι 
χκο7^ασίας παρωρμήθην εις τά ολίγα ταΰ
τα· άφοΰ β7>έπω έπί τοσοΰτον χρόνον ν' α
παξίωση καί νά σιγα ό κ. Παρασκευόπου-
λος καί Έφορος. 

Παρέ7*ειψα δέ νά σημειώσω Οτι όταν 
τούς 7αβέλλους τούτους τοΰ ομωνύμου 
συντάκτου άνεγίνωσκον άνεπό7^ησα εις τήν 
μνήμην μου τήν έποχήν τής δημοτικής μας 
ψηφοφορίας, καθ 1 ήν ούτος τό δώρον τής 
φύσεως, καθήμενος παρά τή κά7νπη του ώς 
ό χαρακτήρ του έπαιτητικώς ήτένιζε πρός 
τούς ψηφοφοροΰντας πρός π7,είονα δέ έπί-
τασίν ήνοιγε τά έαυτοΰ χείλη συνοδευό
μενα μέ τρομακτικόν μειδίαμα καί τανυο- ] 
μένους τούς πλανητικούς όφθα7^μούς του, 
τό σύμπαν δέ άπετέ7^ει αγρίου άφρι ανοΰ 
θέαν, προκαλούντος τόν οΐκτον καί άλ7^ο-
τε τήν άποστροφήν τοΰ άνθρωποκαπή7^ου, 
τό δέ 7νεύκωμα τών οδόντων τήν αντίθεσιν 
πρός τήν μαύρην τοΰ προσώπου επιδερμίδα. 

Δέν έβράδυνα δέ τότε νά ενθυμηθώ έτέ-
ραν τινά, έν Περιοδικώ συγγράμματι, ει
κόνα μαύρων αφρικανών αίμοχαρών, αν
θρωποφάγων οίτινες μεταναστεύταντες είς 
τάς παρακειμένας έκπο7^ιτισθείσας νήσους, 
έφαγον σφάξαντες τήν εαυτών άνεψιάν ό
θεν συλ7,ηφθέντες κατεδικάσθησαν είς θά
νατον καί προ τής 7^αιμοτομήσεώς των έ-
φωτογραφήθησαν κατά δέ τό διάστημα 
τούτο έ7νπίζοντες έπροκάλουν οί ανόητοι 
τήν συμπάθειαν αληθώς δέ τήν φρίκην καί 
τήν άποστροφήν τών περιεστώτων διατε-
7νθΰντες μέ πρόσωπον όμοιον τού ανωτέρω 
κακοηθέστατου ήρωός μας. 

Μόνον ό θεός περί τοιούτου καί τοσού 
του άτυχους καί άπλάστου πλάσματος ά-
ποτε7,εσματικώς δύναται νά έπ'Ληφθη είθε! 



ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 
Κύριε Συντάκτα τοΰ Αριστοφάνους ' 

Καταχωρίσατε, παρακαλώ, εις τό 
φύλλον της αξιότιμου Εφημερίδος σας 
τάς ολίγας ταύτας γραμμάς. 

Δέν ένΟυμοΰμαι καλώς, άλλά νομί
ζω, ότι μίαν τών ημερών της ένεστώ-
σης εβδομάδος είσήλθον και εγώ κατά 
πρώτην ήδη φοράν εις τήν αί'Οουσαν 
τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου «Βύρω
νος». Κατ ' αυτήν τήν ήμέραν επρόκει
το νά όμιλήση δέν ένΟυμοΰμαι καλώς 
περί τίνος θέματος, άλλά νομίζω περί 
της τών Παίδων αγωγής ό άρτίως εκ
λεχθείς τακτικόν τοΰ Συλλόγου μέ
λος κ. Σωκράτης Παππάζογλους. Έ -
ζήτησα νά λάβω πληροφορίας περί αύ
τοΰ, επειδή έχω τό κακόν ιδίωμα νά 
θέλω νά μανθάνω περί ό λ ω ν πολλοί 
δέ μοί εΐπον, ότι είναι καλό παιδί τό 
καύμένο, άλλά έχει εν και μόνον ποΊώ 
κακόν ελάττωμα, νά θέλη νά γράφη 
μυθιστορήματα και προ πάντων στί
χους, και μάλιστα κατ ' αύτάς κατά 
προτροπήν τοΰ Έρμη εξέδωσε τήν Ώ 
ραίαν Κόρην εις όμως, τρέφων φαίνε 
ται άσπονδον μίσος κατά τοΰ κ. Παπ-
πάζογλου, μοί εΐπεν ότι έξελέχθη μέ
λος εναντίον τοΰ Κανονισμοΰ, επειδή 
είναι ακόμη μαθητής της τετάρτης 
τάξεως τοΰ Γυμνασίου, και ό κανονι
σμός αναφέρει ρητώς, ότι μόνον φοι-
τηταί γείνονται δεκτοί εις τον Σύλλο-
γον. Τέλος ανήλθε τό βήμα ό κ. Παπ
πάζογλους , και εΐπε τί δέν είπε; έφί-
μωσε τά στόματα τών έχθρων του, 
και πάντες τον έτίμησαν μέ πέντε χει
ροκροτήματα, τω συνεχάρησαν και 
άπήλθον. 

ό φίλος σας 
Ά β β α κ ο ύ μ Ά β β α κ ο ύ μ η ς. 

αυτός ; Έπανέλθωμεν εις τά βήματα μας, 
και ας τρέξωμεν νά τον προφθάσωμεν, και 
τότε άπό τό ίδιον του στόμα θέλομεν μά
θει ποιον έκ τών τεσσάρων είχε τήν καλήν 
διάθεσιν νά τίμηση.» 

Ή συμβουλή αύτη έφάνη όπωσοΰν φρό
νιμος, και τήν ύπεδέχθησαν πάντες μετά 
προθυμίας. "Ηρχησαν λοιπόν νά τρέχωσιν 
απνευστί κατόπιν τοΰ στρατιώτου, και μό
λ ι ς ήδυνήθησαν νά τον προφθάσωσι μίαν 
λεύγαν μακράν τοΰ τόπου όπου τούς ε ΐχ · 
χαιρετίσει. Πλησιάσαντες εις αυτόν τω 
ίξέθεσαν τό άντικείμενον τής διεγερθείσης 
μ,εταξύ των συζητήσεως, και τον παρεκά-
λεσαν νά δώση πέρας εις αυτήν, φανερόνων 
εις ποίον έκ τών τεσσάρων απηύθυνε τον 
χαιρετισμόν του. 

Ό στρατιώτης έννόησεν ευθύς μέ ποίους 
είχε νά κάμη· θέλων δέ νά διασκέδαση μέ 
τήν έλαφρόνοιαν τών Βραχμάνων, τοϊς άπε-
κρίθη μέ πολλήν άδιαφορίαν και ψυχρό
τητα :« ""κεΐνον έξ υμών έχαιρέτισα, Κύριοι, 
•όστις εΐνε ό τρελλότερος τών άλλων.» 

Εμπρός , άλογα βαρβάτα, 
Στοΰ Σταδίου τήν παράτα· 

Εμπρός , άλογα μεγάλα, 
Νά περάσετε τά άλλα. 

Εμπρός , Γρίβα, Βούλγαρη μου, 
Νικολόπουλε ντουρί μου, 

Και έσύ Βαλαωρίτη, 
Ποΰ πετάς σάν τον Σπουργίτη. 

Τί δαγκάνετε, ζαγάρ^α, 
Τα γερά σας χα>.ινάρ3α ·, 

Δέν'μοΰ φεύγετε, σκασμένα . . . 
"Ησαστε καλά δεμένα. 

•"Αν πολλοί σας φοβήθηκαν, 
Και τή μούρη σας σκιάχτηκαν, 

Μά έγώ δέν σας τρομάζω· 
Ούτε κάν σας λογαριάζω. 

Τόσο χρόν ' απολυμένα 
Τρέχατε λευθερωμένα, 

Και δέν βρέθη ένα χέρι 
Εις τό σταΰλο νά σας φέρη. 

Έ γ ώ βρέθηκα εμπρός σας 
Κ ' άδραξα τό χαλινό σας, 

Και μονάχα δυώ μου λόγοι 
Σας έβάλανε στ' αγώγι . 

Μόνος μου μέ τον Αομβάρδο, 
Τον καλό μου τοΰτο φίλο, 

θ ά σας φέρουμ" ένα ένα 
Νά σας ζέψουμε στο μΰλο. 

Και οί δύω μας μονάχοι 
θ ά σας στρώσουμε τήν ράχη. 

Τό δικό μας καμετσίκι 
θ ά σας βάλη στο χαλίκι. 

Ε μ π ρ ό ς , γρήγορα τραβάτε, 
Εις τό Στάδιο νά πατε. 

Μή μέ κάμτε νά φουρκίσω 
Κ' εις τό σβέρκο σας καθίσω, 

Βάρδα 'μπρός . . . . ντέ, ντέ φωνάζω. 
Μή μέ κάνετε και σκάζω, 

Γίατ^ άν τύχη και θυμώσω 
Σάν σταφύλια θά σας λυώσω. 

Και ταΰτα λέγων, έστρεψεν εις αυτούς 
τά νώτα και επανέλαβε τήν όδοιπορίαν του. 

Οί Βραχμάνες έξηκολούθησαν επίσης τήν 
ίδικήν των, σιωπώντες έφ' ίκανόν χρόνου 
διάστημα· άλλά τόσον κατάκαρδα επήραν 
τον χαιρετισμόν τοΰ στρατιώτου ευθύς έξ 
αρχής, ώστε εντός ολίγου τό πρός τήν 
Ιξοχον ταύτην τιμήν ενδιαφέρον ύπεστηρί-
χθη ύπό πάντων, και έκαστος τήν φοράν 
ταύτην είχε ζωηράς αξιώσεις έπί τής γνώ
μης τοΰ στρατιώτου. Δέν ύπήρχεν ουδείς 
μεταξύ τών τεσσάρων εκείνων συνοδοιπόρων, 
όστις νά μήν ένησμενίζετο ότι ήτο άσυγ-
κρίτως τρελλότερος τών άλλων. Μετά το-
σαύτης δέ ορμής και ζωηρότητος ύπεστή-
ριζον τά δικαιώματα των έπί τ1|ς νεοφα
νούς υπεροχής ταύτης, ώστε έφαίνετο άνα-
πόφευτος σφοδρά μάχη γρονθοκοπημάτων. 
Ά λ λ ' ό έπινοήσας τήν πρώτην γνώμην 
προέτεινεν ευτυχώς και δευτέραν, ήτις κα-

θησύχασεν ολίγον τήν παραφοράν τών συν
οδοιπόρων του. 

Διισχυρίζομαι, εΐπεν, ότι είμαι ό τρελ
λότερος τών τεσσάρων, έκαστος δέ έξ υμών 
πάλιν έχει τήν άξίωσιν ότι εΐνε τρελλότε
ρος έμοΰ. Πλήν, σας ερωτώ* μέ τάς μέχρις 
©ύρανοΰ φωνάς μας και τά έως θανάτου 
γρονθοκοπήματά μας εΐνε ποτέ δυνατόν νά 
άποφασισθή ποιος έκ τών τεσσάρων ημών 
εΐνε εκείνος, τοΰ οποίου ή τρέλλα υπερ
τερεί τήν τών άλλων ; Ηιστεύσατέ με ότ 
όλα τά τοιαΰτα μέσα είσί μάταια· άς παύ-
σωμεν λοιπόν τάς Ιριδας, και άς άπευθυν-
θώμεν πρός τό παρακείμενον χωρίον τό 
όποΤον φαίνεται έντεΰθεν, και εκεί έλθόν-
τες ε'ις τό δικαστήριον, δυνάμεθα νά άναθέ-
σωμεν εις τούς κριτάς όπως έξομαλύνωσι 
τήν διαφοράν μας. 

(ακολουθεί) 
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