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Δι' εκαςΌν στίχον διατριβών λεπ. 5 0 , 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8 . 
Λ Γ αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον του ΙΙαν. Π . Πηγαδιώτου. Αί έπι-
στολα; απευθύνονται είς αυτόν. Ή δέ 
συνδρομή είνε υποχρεωτική δι' Ιν έτος 

καί προπληρώνεται είς Αθήνας. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Α Υ Τ Η Σ . 

Β ' . 

Ύπεσχέθημεν άλλοτε τοΐς ήμετέροις ά-
ναγνώσταις νά δώσωμεν αύτοΐς μ,ικράν τίνα 
εικόνα του δημοσιευθέντος έκτρωματικοΰ 
κανονισμού τής κατ1 ευφημισμόν κληθεί-
σης Αθηναϊκής Αέσχης, ής ίδρυταί είσίν 
είκοσι τών παρ'ήμΐν αύτοκαλουμένων άρι
στο .ρατικών ίνα δέ τό ποιόν τής είκοσά-
2ος ταύτης κατανοηθη, ανάγκη νά διαιρέ-
σωμεν αυτήν είς τρεις κ λ ά σ ε ι ς , ων ή μέν 
πρώτη περιλαμβάνει τούς ζώντας καί ι-
vooj. ένους κληρονομικά) ή προικώω δικαιώ-
ματι, ή δευτέρα τούς κατ' ανάγκην καί α
κουσίως παρεπόμενους, καί ή τρίτη τούς 
παρασυρόμενους καίπαραπειθομένους, πλήν 
πάντοτε κατακριτέους. 

Είπομεν ότι έκ τής αγέλης ταύτης διά 
τοΰ άρθρου 3 2 τοΰ κανονισμού αποκλείον
ται πάντες οί χάτοιχοι Αθηνών και Πι-
ραιώς (επομένως διά τούς Μεγαρείς, Σα-

Κ Η Π Ο Σ 

Η ΝΕΑ ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΟΥ ΜΙΜΗ. 

Συλλογισμένος, σκεπτικός πολύ καιρό "βρισκόμουν, 
Καί το μυαλό μου έσφιγγα καί έσυλλογιζόμουν 
Τ ί νέον θέμα νά εύρω γιά τόν Α ρ ι σ τ ο φ ά ν η , 
Όπου εις όλους γενικήν έντύπωσιν νά κάνη. 
Καί τό χοντρό κεφάλι μου κτυ.τοΰσα είς τόν τοΐχο, 
Μήπως 'μπορέσω καί εύρο κανένα νέο στίχο. 

γ · ν 

Ά λ λ ' άν καί στό κεφά.,ι μου ανέβαινε τό αίμα, 
Καί έκοπίαζα πολύ νά εύρω νέον θέμα, 
Ό οίστρος δέν κατέβαινε στό κλούβιο μου κεφάλι, 
Καί έκαθόμουν σάν χαζός μέ συλλογή μεγά/^η 
Καί ολοένα βάσταγα στό χέρι τό κονδύλι, 
Μήπως καί ευρω έξαφνα >αμμία νέα ύλη. 

Μα έξαφνα άντιπροχθές ένώ σκεπτόμουν είδα 
Τόν Α έ ο ν τ α Π α ρ ά ν υ μ φ ο ν εις τήν Ε φ η μ ε ρ ί δ α , 
Τήν κωμωδίαν τοΰ γνωστού τραμπούκαρου Μιμίκου, 
Τοΰ ποιητοϋ τοΰ χάρτινου εκείνου Κ ο κ ο ρ ί κ ο υ , 
Καί τής θ υ σ ί α ς έ ρ ω τ ο ς καί τοΰ Κ ο υ κ ά κ η κι'άλλων 
Δραμάτων καί κωμωδιών σπουδαίων καί μεγάλων» 

Ά μ α έδιάβασα αυτήν τήν νέα κωμωδία, 
Έπαψ' ευθύς ή λύπη μου καί ή στενοχώρια, 
Κι* άπ" τήν πολλή μου τήν χαρά δέν είξευρα τί κάνω, 
Κι ' έπήδησα σάν παλαβός άπ' το σκαμνί μ' απάνω, 
Καί έμπροστά μου έβαλα πένα, χαρτί, μελάνι, 
Κι 'αυτούς τούς στίχους έκαμα γιά τόν Α ρ ι σ τ ο φ ά ν η . 

Πάλι έγώ, πάλι έγώ προβαίνω είς τό μέσο, 
Δραματικέ Μιμίκο μου, διά νά έπαι έσω 
Τόν Α έ ο ν τ α Π α ρ ά ν υ μ φ ο ν , τό νέον σύγγραμμα σου, 
Τό έργον τό Οοτ,υ^άαιο^, τό άριιζοΰ^τμά σου. 
Αυτή ή κωμωδία σου τήν φήμην σου 0' αύξηση, 
Καί τήν φιλολογι'αν μας εκ νέου Οά πλουτίση. 

τος μεταβιβάσουσι τά ιδρυτικά των ταΰτα 
δικαιώματα είς τήν Λέσχην, ώς αίώνιον 
καί άίδιον αυτής κτήμα, άντί τοΰ εύτ·ελοΰς 
ποσοΰ τών είς τό Ταμεΐο.ν τής Λέσχης εύ-
ρεθησομένων μετρητών. Επειδή όμως πι
θανόν νά σκανδαλισθή τις τών νεήλυδων, 
ώστε νά Οελήση ποτέ νά φέρη πρότασιν 
καταστρεπτικήν τοΰ τοιούτου ευεργετικού 
σκοποΰ ελήφθη πρόνοια ίζ,αηηαΚιςιχη κατά 
πάσης τοιαύτης αυθάδους επιδρομής, καί 
ούτως έν άρθρω 21 άναγράφουσι μεγάλοις 
γράμμασι κΐΐρότασις οιαδήποτε κατά τών 
δικαιωμ.άτων τών ιδρυτών είναι α π α ρ ά 
δ ε κ τ ο ς . » 

Ά λ λ ' ίνα τό Ταμείον τής Λέσχης πλη-
ρωθή ώς οΐόν τε τάχιστα, ή είσοδος επε
τράπη καί είς άλλους, ούς ήθελεν εγκρί
νει μέν διά μυστικής ψηφοφορίας ή όμ.άς 
τών ιδρυτών, υπόχρεοι όμως πάντοτε είς 
τήν έκ π ρ ο κ α τ α β ο λ ή ς πληρωμήν ε
κατόν δραχμών ν έ ω ν (αρθρ. 2) ετησίως 
και υποχρεωτικώς έπί πενταετίαν όλην, έ
λαβον επομένως πρόνοιαν ώστε αί δραχ-
μαί νά ώσΐ καί νέαι, διότι κατά τήν γνώ-

λαμινίους καί λοιπούς έπαρχιώτας ή Λέ
σχη μένει ελευθέρα Κέρκυρα), εξαιρουμέ
νων τών αντιπροσώπων τών ξένο)ν μεγά
λων δυνάμεων καί λοιπών ύψηλοτήτων, 
είς άς τό Συμβούλιον τής Αέσχης ήθελεν 
ευδοκήσει έν τή υψηλή αύτοΰ συνέσει ν' ά-
ποστείλη είσιτήριον, άφοΰ προηγουμένως 
μείνη τονομα τοΰ εύδαίμονος νεήλυδος έπί 
οκτώ ημέρας τοιχοκολλημένον- καί έκτε-
Οειμένον έν τη Αέσχη (άρθρ. 6) ινα πάντες 
γνωρίσωσι τό είσελευσόμενσν άγελαϊον όν, 
είς τίνα κλάσιν ανήκει. 

Ουδείς αφορολόγητος εισέρχεται (αρθρ. 
7 ) καί τοΰτο διότι τής περιουσίας τής Λέ
σχης ανηκούσης είς τούς ίδρυτάς, πρός ούς 
καί διανεμηθήσεται έν περιπτώσει διαλύ
σεως (αρθρ. 2 ) , αύτη έπρεπε νά ληφθή πρό
νοια ίνα αύξάνη έκ προσόδων τακτικών καί 
εκτάκτων όταν δέ ή περιουσία της Λέσχης 
απόκτηση κάποιαν σπουδαιότητα, τότε οί 
φίλοι ίδρυταί διά τής γνωστής ήδη μεθό
δου, ήν καί εφήρμοσαν πρό μικρού είς έτε
ρον ίδρυμα, έργον τών χειρών των, τότε, 
λέγομεν, δι'ενός απλούστατου ψηφίσμα-

Τ Ι Μ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. 
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μην, ήν προ τίνος έγραψε και ύπεστήριξεν 
εν των μελών της Λέσχης, το νόμισμα 
età της φθοράς άπόλλυσι το 1 [ 2 0 της α
ξίας του· επομένως άν ύποτεΟή ότι ή πλη
ρωμή της συνδρομής τής λέσχης ήθελε 
γεντ-j μέ πεντάδραχμα Ελληνικά παλαιά, 
τοτε κατά τήν σοφήν ταύτην Οεωρίαν, πρέ
πει να ΟεωρηΟη ώς μή γενομένη, διότι τά 
ταλληρα ταύτα δια τής τριακονταετούς 
αυτών χρήσεως απώλεσαν πλέον ολοσχε
ρώς τήν άξίαν αυτών, και επειδή εις τον 
άγροΐκον και άμαθη τούτον λαον ή θεωρία 
αϋτη δεν ελήφθη ύπ' όψιν εφαρμόζεται ήδη 
εις τήν Λέσχην προς μεγάλην του έπινοή-
σαντος αυτήν ίκανοποίησιν. (ακολουθεί) 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α 

Ή Τ ψ . Πύλη «ρίήισΟείσα, διότι πολλαί 
χιλιάδες Μαυροβουνίων έλαβον μέρος εις 
τον Έρζεγοβινιακόν αγώνα, άπεφάσισεν 
εν ύπουργικώ συμβουλίω να κηρύξη τον 
πόλεμον κατά του Μαυροβουνίου. Ά λ λ ' ό 
πρέσβυς τής Τωσσίας, ό κατεργάρης Ί -
γνατιέφ, μετά τών πρέσβεων τών δύω άλ
λων δυνάμεων, πάρέστησεν εις τον μέγαν 
Βεζύρην, δτι τήν κήρυξιν τοΰ πολέμου δέν 
έπιδοκιμάζουσι παντάπασιν αί τρεις σύμ
μαχοι δυνάμεις. Τους λόγους τούτους φο 
βηθείς ό Βεζύρης, δέν επιμένει πλέον είς 
τήν κήρυξιν τοΰ πολέμου, ό Σουλτάνος 
δμως θέλει και καλά νά κηρύξη τον πό
λεμον. 

— Ό υπό τοΰ κ. Άντων. Βαρβέρη διευ-
Ουνόμενος δραματικός θίασος Oà παραστή
σει οριστικώς τό εσπέρας της αυριον Κ ω ν -
σ τ α ν τ ι ν ο ν τόν Π α λ α ι ο λ ό γ ο ν, δράμα 
του Λευκαδίου Ζαμπελίου είς πράξεις πέν 
τε. Καθά μανθάνομεν, πολλαί καταβάλλον 
ται δαπάναι δια τήν σκηνικήν διασκεΰασιν, 
τήν πολυτέλειαν τών ενδυμασιών, και τήν 
έν γένει έπιτυχίαν του δράματος. lipo της 
ενάρξεως τής πέμπτης πράξεως ή ορχή
στρα Oà παιανίση πένΟιμόν τινα ώδήν, άφιε-
ρωμένην είς τήν σκιάν τοϋ Καραϊσκάκη, 

συντεθείσαν ύπό του ανθυπολοχαγοί κ. Ίω-
αννίδου, συνθέτου πολλών ωραίων μουσι
κών έργων. Ηιστεύομεν ότι τό κοινόν θέ
λει συρρεύσει άθρόον εις τήν παράστασιν 
του ωραίου τούτου δράματος, άναμιμνή-
σκοντος τήν πτώσιν τοϋ τελευταίου γόνου 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

Λόγου γενομένου περί ελληνικών παρα
στάσεων, παρακα/^οΰμεν τούς συναδέλφους 
ιας δπως μή άναγγέλλωσι' τι περί αυτών, 
πριν ή λαμβάνωσιν όριστικάς πληροφορίας 
έκ της διευθύνσεως τοϋ θιάσον. 

— ΆναγκαζόμεΟα και αύθις νά έπανέλ-
Οωμεν εις δσα προηγουμένως είπομεν περί 
τοϋ πολυΟρυλλήτου Αθανασίου Ζάππα έκ 
ΓΟΟ χωριού Λαμ'ποοο της Ηπείρου, εις ον 
προτίθεται ή Κυβέρνησις ν' άπονείμη τό 
ιιαράσημον τοϋ Σωτήρος, χωρίς χάν νά 
έξετάστ], τις έστιν ό άνθρωπος ούτος. Ά 
ναγκαζόμεΟα νά έπανέλΟωμεν, διότι δσα 
επανειλημμένως έγράψαμεν περί της ποιό 
τητος και τοϋ χαρακτήρος αύτοΰ, τοις 
πάσι γνωστά, δέν ήδυνήθησαν, ώς" φαίνε 
r a í , νά πείσωσιν εισέτι τήν Κυβέρνησιν, 
δπως άρη πάσαν υπέρ αύτοϋ περί παρασή
μου ίδέαν. Και διά τι τοϋτο ; Μή ή Κυ 
βέρνησις και ιδίως ό αρμόδιος Υπουργός 
Κοντόσταυλος, δστις μετά μείζονος περι-
σκέψεως προβαίνει εις τήν διανομήν παρα
σήμων, δυσπιστεί περί τής αληθείας τών 
ύφ' ημών γραφομένων ·, Ά λ λ ' εάν είς τήν 
δημοσιογραφικήν ημών φωνήν, τήν μετά 
πάσης ειλικρίνειας έκφερομένην και μόνον 
τά συμφέροντα και τήν τιμήν τής Πατρί
δος άείποτε ύπ' όψιν έχουσαν, δύσπιστη, 
δέν έρωτα τουλάχιστον πάντα έντιμον πο-
λίτην, γινώσκοντα αυτόν, διά νά μάθη πό
σα και όποΐα έπραξε κατά τήν ενταύθα 
προ ενός Ιτους διαμονήν του κα: τί έ 
παθόν οί μετ'αύτοϋ συνα/νλαχΟέντες; Δεν 
έρωτα πάντα έντιμον συμπολίτην του διά 
νά μάθη, άν τό καταληφΟέν παρά τοϋ αει
μνήστου Εύαγγέλη Ζάππα κληροδότημα 
εις τό ανωτέρω χωρίον του, έξ 2 5 χιλιά 
δων δραχ. κατ' έτος διατήρησιν σχολείων, 
έκπαίδευσιν νέων, συντήοησιν πτωχών κλπ 

οεν το οιαχειρί.,ει αυτός ούτος οπως βού-
λεται εναντίον τών ρητών διατάξεων τής 
διαθήκης αύτοϋ ; Δεν έρωτα τούς επιστα
μένους διά νά πληροφορηθή, άν δέν προ-
τρέπη και έξαναγκάζη καθ' έκάστην τόν 
ίδρυτήν της παρά τό στάδιον. μεγάλης γέ
φυρας Κωνσταντινον Ζάππαν'νά παύση πα
ρέχων τή Ελλάδι ευεργετήματα ; Δέν λέ-
γομεν λόγους κακούς, ούτε καταδεχόμεθα 
νά μεταδίδωμεν ψευδή γεγονότα, ουδέ ήθέ-
'ναμεν επιστήσει επί τοσούτον τήν προσο-
χήν τοΰ έπί τών Εξωτερικών Υπουργού, 
άν έπρβκειτο ν' άπονείμη παράσημον έστω 
και εις τόν ελάχιστον αγαθόν πολίτην, 
τήν έλαχίστην προσενεγκόντα τή Ηατρίδι 
εύεργεοίανι. Άλλα Oà ήναι άρνησις δημο
σιογραφικού καθήκοντος, άν άφήσωμεν έν 
σκότει τόν άρμοδιον Ύπουργόν περί τής 
διαγωγής άνθρωπου, όστις, ώς οί επιστα
μένοι διαβεβαιοϋσιν, έγένετο και δέν παύει 
γενόμενος πρόξενος μεγίστης βλάβης πρός 
τε τούς ίδιώτας και έν γένει πρός τήν Πα
τρίδα. Ά λ λ ' όσον περισσότερον οώς έξα-
κολουθώμεν ρΊ'πτοντες ενώπιον τοϋ υπουρ
γού περί τής ποιότητος αύτοΰ, έπί τοσού
τον δικαιούμεθα νά μεμφθώμεν αυτόν και 
ν ' άρωμεν πάσαν, ήν εχομεν υπέρ αύτοϋ 
άγαθήν ίδέαν, εάν, έν γνώσει ών , ύποπέση 
είς τοσοΰτον άσύγγνωστον αμάρτημα, α
πονέμων παράσημον εις ευτελή και άνά-
ξιον, πρός έμπαιγμόν τής Πατρίδος. Προ
σεχώς Οέλομεν δημοσιεύσει και άλλας (5η-
τάς, λίαν σκανδαλώδεις, πράξεις αύτοΰ, 
άς διεπράξατο κατά τών κκ. Πούλια καθη-
γητοΰ, θερμογιάνη και λοιπών, δπως ό κ. 
υπουργός φωτισΟη έτι μάλλον και άρη πά
σαν άμφιβολίαν. 

— Τήν παρελΟοΰσαν τετάρτην εδόθη τέ
λος πάντων ή ονομασία εις τόν τεχνητόν 
λόφον τοΰ Φαλήρου, ώνομάσΟη δέ Δρα
γ ά τ η ς . Πολλοί έστειλαν διαφόρους Ονο
μασίας διά τόν λόγον τοΰτον. Ό Καμπούρ-
Έφέντης τόν ώνόμασε «Πατρίδα και Νεό
τητα» ό Μιμϊκος Κορομηλάς «Κουκάκην» 
ό Βαμπάς «Λημέρι τών Βλακών» ό Φιλ . 
Παρασκευαίδης «'Ραχοΰλα», ό Οεόκουφος 

Αυτή, χρυσέ Μιμΐκο μου, ή νέα κωμωδία 
Περνάει τόν Κ ο υ κ ά κ η σου, τήν Έ ρ ω τ ο ς θ υ σ ί α , 
Τόν χάρτινο ν τόν Π ε τ ε ι ν ό ν, τό Μ η δ έ ν ά γ α ν κι' άλλα 
Ποιήματα σου θαυμαστά, σπουδαία και μεγάλα, 
Σε τούτη τήν πρωτότυπη και νέα κωμωδία 
Έφάνης πλέον ποιητής μέ θεια φαντασία. 

Πάλι απάνω στά φτερά τοΰ οίστρου σου μας παίρνεις, 
Και έξω είς τήν Κηφισσιά, Μιμΐκο μου, μας φέρνεις, 
Και μέσα είί ανάκλιντρα κι' εδώλια μας ρίχνεις, 
Κ Γ έκεΐ ίής κωμωδίας σου τά πρόσωπα μας δείχνεις. 
Τί χαρακτήρες κωμικοί! Τί πρόσωπα αστεία ! 
Κ*ί τί πλοκή πρωτότυπος! τί θεία κωμωδία! 

Εκείνος ό Χαρμίδης σου τί κουτοφοβιτσάρης ! 
Κι ' εκείνος ό Παλπέτας σου τί οίνος κατεργάρης ! 
Ή Άννα τί ρωμαντική, τί ευγενής εκείνος 
Ό Θάνος, και τι μάσκαρας ό νέος Κωνσταντίνος, 
Ποΰ παίρνει πίσω τ ' ακριβό τοΰ γάμου δακτυλίδι 
Ά π ό τής Άννας τόν μπαμπά, τόν κύριο Χαρμίδη! 

Άπα τά γέλοια τά πολλά σπαρτάραγα σάν ψάρι, 
Και όταν πλέον έφθασα έκεΐ ποΰ τό λειοντάρι 
Μουγκρίζει, κι' ό Χαρμίδης σου ξαφνειάζεται, τρομάζει, 
Και τρέχει άπ'έδώ κι'έκεΐ και μπούρ, μπούρ, μπούρ, φωνάζει, 
Και μέ τά δύω χέρια μου κρατούσα τήν κοιλιά μου, 
ΚΓ όλίγ' ακόμη κόντεψα νά β γ ά λ ω ^ | ^ ε ρ ά μου. 

Ά μ μ ' δταν ό Παλπέτας σου, τό ψεύτικο λειοντάρι, 
Είς τόν Χαρμίδη έμπροστά 'μιλί) σάν παλληκάρι, 
Και ολοένα τόν 'ρωτά τι κάνει ή μικρή του, 
Κ,ι αυτός θαρρεί πώς τόν 'ρωτά γιά τό μικρό σκυλί του, 
Ει ' αμέσως τήν Μπουμποϋκα του τήν σκύλλα του φωνάζει, 
Τί άστειότης κωμική, τί γέλοΕα και τί χάζι ! 

Τ Ω ! σεις μεγάλοι ποιηταί σκόνη, καπνός γενήτε, 
Χαί άπό τής ποιήσεως τόν ούΐρανό χαΟήτε. 
Ω ! Μολιέρε θαυμαστέ, περίφημε Γολδόνη, 

Και άλλοι κωμωδοποιοί, κλίνατ' αμέσως γόνυ 
Εμπρός εις τόν Μιμΐκο μας, |γιατί αυτός και μόνον 

θά Ί αχμπη εις τους απαντάς αιώνας τών αιώνων. 

i 

'Ροίδης «Συντευκτήριον Κηφήνων» ό "Λν-^νά θανάτωση τάς κακάς και επιζήμιους 
νινος «Κοπρώνα» κτλ. 'Πμεϊς νομίζομεν -
έτι εις τόν περί ου ό λόγος λόφον έπρεπε 
νά δοθή ή ονομασία «Κεράτιος Λόφος», 
τήν οποίαν, καθώς έμάΟομεν, άπέστειλεν 
ό φίλος ιατρός κ. Άλεξ . Θεοδωρίδης. 

— Ό Τραμπούκεγος Μιμικος ό Κορο-
μηλάς, διά νά επισφράγιση τήν όσημέρα: 
έπεκτεινομένην βλακείαν του, έδημοσίευσε 
διά τής «Εφημερίδος» του και έτέραν κω-
μωδίαν τόν «Λέοντα Παράνυμφον», ύπερ-
βαίνουσαν κατά ττν βλακείαν τόν «Πετει
νό ν», τόν «Κουκάκην», τήν «"Ερωτος 0 0 -
σίαν» και τά άλλα σπουδαιότατα και πα-
σίγγνωστα συγγράμμα~<* του. Καθά μαν
θάνομεν, πολλοί 'έκ τών συνδρομητών τής 
«Εφημερίδος» εξέφρασαν τάς ευχαριστή
σεις* των πρός τόν κ. Κορομηλάν, διότι διά 
τών ώααίων κωμωδιών του διπλασιάζει 
τν-ν α'Εφημερίδα» του, και τοιουτοτρόπως 
καθιστά αυτήν χρήσιμον είς πάσαν ανάγκην. 

— 'θ «Ταχυδρόμος Αθηνών» τής Ή 
τοΰ μηνός λέγει- « Π ο λ λ ά λέγονται περί 
τοΰ απολεσθέντος τούρκικου επισήμου αδα
μάντινου αστέρος.» Δέν μας αναφέρει του
λάχιστον δύο άπό τά π ο λ λ ά ; 

— Καθώς ήκούσαμεν, και ό ιερεύς τοΰ 
βασιλέως και βιβλιοθηκάριος αίδεσιμώτα-
τος κύριος Χ ο σ ρ ά ο υ μετά τής έλληνίϊος 
συζύγου αύτοϋ αναχωρεί τών Αθηνών εις 
τήν πατρίδα του Σουηδίαν, δπου αποκαθί
σταται διαρκώς πλέον πανοικεί, άγνωστον 
διά τί. Ά ν τ ' αύτοΰ δέ διωρίσθη προσωρινώς 
βιβλιοφύλαξ ανακτορικός δ θεράπων τής 
ουλής κ. Αναγνώστης Άλιφέρης. 

— Συμβου)νεύομεν τούς πνευματικούς 
πατέρας τοΰ Πειραιώς, δταν συνοδεύωσι 
κηδείας, νά μή γελώσιν ώς χάχαι και νά 
όμιλώσιν άδιακόπως περί άνεμων και υδά
των. "Ιδομεν δύω τοιούτους γέροντας τί]ν 
παρελΟοΰσαν Κυριακήν εις τινα κηδείαν 
βρέφους φλυαροΰντας και χάσκοντας. Τούς 
συμβουλεύομεν λοιπόν νά παραιτήσωσι τό 
νέον τούτο έΟιμον, διότι δέν φέρει καμμίαν 
τιμήν είς τά γένεια των. 

— Κατ' αύτάς εξεδόθη νέα σατυρική έ 

πρός τό έθνος πράξεις. Και πράγματι μό
λις άνεφάνη ή έφημερίς αϋτη, και αμέσως 
έΟανάτωσεν όλον τόν κόσμον και σύμ-
πασαν τήν δημοσιογραφίαν. 

— Τά κυνικά καύματα ήοχισαν πολύ 
προώρω; νά έπιΒρώσιν έπί' ττς κεφα7.ής 
πολλών. Ό διοικητής τής Φάλαγγος κ. 
Κουμουνδουράκης τήν παρε/νΟοΰσαν Κυ-
ριακήν, οτε έτελοΰντο τά γενικά γυμνά
σια τής Φάλαγγος, ώδήγησε τούς φοιτη-
τάς έν μέ*ω απότομων βράχων, φαράγ-
γων, ρευμάτων και πετρών, και είσήγαγεν 
αυτούς εντός τών σιτοφόρων αγρών, θέλών 
*''αύτοϋ τού τρόπου νά δείξη είς τούς οαλαγ-
γίτας, δτι πρέπει νά μϊίω^'ι να πηίου'ν ως αί
λουροι τούς βράχους και τάς φάραγγας 
έν καιρώ πολέμου, και νά τρέχω τιν ελεύ
θεροι ώς πυργΪΓαι έν μέσω πετρών, θύτω 
δέ έκαμε τούς Φαλαγγίτας νά τρυπήσουν 
τά παπούτσια των και νά βλασφημούν τήν 
ώραν και τήν στιγμήν, καθ' ήν έσκέφΟησαν 
υπέρ τοΰ σχηματισμού τής Φάλαγγος. 
Είθε ή χάρις τής Εύαγγελι-τρίας, νά θε-
ραπεύση όσον τό δυνατόν ταχύτερον τούς 
προσβληΟέντας ύπό τών κυνικών καυμάτων. 

— Ί ί «Παλιγγενεσία τής δευτέρας ( 1 2 
Άπρι'λίου) περί τών πανηγύρεων Μεγάρων 
τε και τού Γουδιού γράφουσα παρέλειψε νά 
είπη τόν άκόλουθον τοϋ τοοζ^ίο'/ο^τος 
τού χορού Ί ο υ σ ο ύ φ Α ρ ά π η κυρίου Νι
κολάου Παππαδοπούλου, εκδότου τής ύπερ 
τεσσαρακοντούτιδος άπτέρου «Φήμης.» 
Ούτος λοιπόν ήτον ό κύριος Κ. Π. Μάνου 
σάκης, τακτικός συντάκτης τής «ΙΙαλιγ 
γενεσίας». 

— Ό κύριος Γεράσιμος Μαυρογιάννης, 
πρώην πρόξενος Μασσαλίας και Τεργέστης, 
βουλευτής Κεφαλληνίας, ποιητής και ζω
γράφος, ριζοσπάστης άκρος, συντάκτης 
διαφόρων εφημερίδων, προ)ην δε και νϋν 
έ κ τ α κ τ ο ς συντάκτης τής «Παλιγγενε
σίας» τοΰ κυρίου Γιάγκου Αγγελοπούλου, 
ανεψιού τοΰ 'Ρήγα Ιίαλαμίδου, μεταφρα
στής λεξικιδρίου τών κυρίων ονομάτων τής 
Ευρώπης, κα?ί μέλ7>ων μεταφραστής και 

πολυτεχνιτης κ ερημοσπιτιτης ευρε το 
σ τ ο ι χ ε ι ό ν του, διορισθείς δπυΟυντής τοΰ 
π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ (Σχο?νείου τών τεχνών), 
απολυθέντος αδίκως τού τέως τοιούτου Δ. 
Αντωνοπούλου, ταγματάρχου τών Γενι
κών επιτελών, και ειδήμονος τών βιομη
χανικών γνώσεων. 'Π π έ τ ρ α τ ο ϋ σκαν
δ ά λ ο υ ό αρειμάνιος Τζουμπελής κατακρί
νεται ακόμη, διότι άλλοτε χάριν τοϋ γαμ
βρού του διτ'ιρεσεν είς δύο τό υπουργείο ν 
τών εκκλησιαστικών και τής δημοσίας εκ
παιδεύσεως. Ό κ. Ά λ. Κουμουνδούρος δ-
Λως Οά έπηνειτο μάλιστα έάν τήν άπλήν 
δ-εύΟυ'νσιν τού πολυτεχνείου διήρει είς δμο 
;μήματα, τό τής καλλιτεχνίας και τό τής 

μηχανιχής, καΐ μέν τό πρω-ον τμήμα 
δ:ώ;:^ε κανένα κατάλληλον καλλιτέννην, 
εις δε τό δεύτερον τόν παυΟέντα ήδη, ή και 
άλλ;ν άνώτερόν του. Ά λ λ ω ς . . . 

— Έρο>τώμεν τούς αρμοδίους, δ'.ατί 
πλειιται μαιαι δέν εΐνε εντέτι έγγεγραμμέ-
ναι έν τώ άρμοδίω βιβλίω, όπως τελώσι 
τακτικώς τόν έτήσιον ςόρον τοϋ επιτη
δεύματος των; Εινε δίκαιον αί μέν κυρίαι 
αύται νά κατορΟώ-ι διά παντοίων μέσων 
νά μή έγγραφώσι ή νά διαγραϊώσι μετέ
πειτα, τα ο: βάρη αυτών νά βαστά,ωσιν 
αί λοιπαί εγγεγραμμένα/, αιτινες διά τοΰ 
πολυμό/Οου τούτου επαγγέλματος συντη-
ροϋσι τέκνα άπωρ-^ανωμένα και γονείς πα-
ρήλικας ; Ώ αρμόδιοι, μάθετε ότι αί τε-
λευταΤαι αύται ουδέποτε Οέλουσι καταδε-
χΟή νά προσλιπαρώσιν υμάς ώς αί πρώται 
χαμερπώς όπως άπαλλάξητε, ει δυνατόν, 
και ταύτας τοΰ ίόρου τούτου· άλλ' ώς 
ελληνίδες άξιαι τής κλήσεως αυτών άξι-
οϋσιν ύμας ?να μή, Οεωρουντες αύτάς ώς 
όνους, έπιςορτίζητε και τό βαρύ τών ω
ραίων ίππων φορτίον άλλα διαμοιράσατε 
τούτο έξ Γιου είς πάσας τάς έπαγγελομέ-
νας ενταύθα τήν μαιευτικήν, άφοϋ φροντί-
σητε πρώτον νά καταχμο^ίσητε όπου οε? 
ανεξαιρέτως τά ονόματα αυτών. 

Είς φίλος τής δικαιοσύνης. 

φημερίς «θάνατος» προτιθέμενη, ώς λέγει, σχολιαστής τοΰ Θεόκριτου, άνήρ τέλο 
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ΣΚΗΝΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 

Ύ π ò 

ΣΤΩΙΚΟΥ. 

Τό 18C7 ήμην έτι μαθητάριον τής πρώ
της τάξεως τού ελληνικού σχολείου, έξ 
ης, διά λαθρεμπορίου διδασκαλικού εύρέΟην 
τό 18G8 μαθητής τής ά. τάξεως τοΰ έν 
τω Βαρβακείω γυμνασίου. Ό μακαρίτη; 
γυμνασιάρχης μου Παυλίδης, όστις έν πολ
λοίς έμώραινεν, είχε λάβει ουχί τοσούτον 
κολακευτικήν ίδέαν περί τής διαγωγής 
μου, συναντήσας με κατά τήν παραμονήν 
τοϋ νέου έτους σφυρίζοντα μετά δύω συμ
μαθητών μου έν μέση τή 'Ερμαϊκή όδώ 
παρά τά ώτα παρθενικού τίνος ζωηρού ζεύ
γους, μαθητριών εξωτερικών, διά τό ά-
σκανδάλιστον—τοϋ Αρσακείου. Έκτοτε 
μέ είχε θέσει ύπό τήν τοϋ έπιστάτου έπι-
τήρησιν, πιστού αύτοϋ κατασκόπου. Τό 
αυτό έτος είχον έκδόσει και μίαν κωμω-

δίαν, ής ή μόνη αξία συνίσταται είς τούς 
μακροσχοινεστάτους μονολόγους. Διά τάς 
γυναίκας όμως είχε και έτέραν άξίαν, κα
θίστα τόν νεαρόν συγγραφέα λίαν είς αύ
τάς ενδιαφέροντα, διά τάς μικράς και επι
πόλαιους γνώσεις, άς έν αυτί] έπεδείκνυεν 
δΓ αύτάς και αΓτινες έ^αίνοντο μεγαλαι 
αναλόγως τής νεαρότατης ηλικίας τοϋ 
συγγραφέως. 

Παρά τοις συμμαΟηταΐς μου και πριν 
μέν έχαιρον ύπόληψιν έξ επαγγέλματος 
έραστοϋ, ίδίως όμως ή ιδέα αύτη έδραιώ-
Οη παρ' αύτοΐς μετά τήν δημοσίευσα τής 
έν λόγω άρλεκινίου κωμωδίας μου. Πολ
λοί έξ αυτών μέ συνεβουλεύοντο εις τάς 
έρωτικάς μετά τών μαθητριών υποθέσεις 
των, ενιο< δέ και μέ παρεκάλουν Γνα συν-
τάσσο) αύτρΐς και τά ερωτικά των γραμ
μάτια. "Ενώ, εξετάζων αυτούς μετά κω 
μικής σοδαρότητος περί τών προσόντων 
τής καλλονής και ηλικίας τών ερωμένων 
αυτών, τοΐς έπέδιδον τήν έπιοϋσαν συ 
ταγμένην τή"· έπιστολήν. Διά τάς πρώτας 

έρωτικάς έπιστολάς, είχον άείποτε έν και 
χόνον σχ^έδιον έτο'.μον, ούτινος 2λαι άνε-
ξαιοέτως" αί περικοπαί ήσαν άντιγεγραμ-
xévat έκ τοΰ Παύλος Μόντες τοϋ Σύη. 
Στί/ους, επειδή ποτέ δέν είχον τήν εύχαί-
ρειαν νά συναρμώίο), προσεκόλλουν το·.ού-
τους συνήθως άποσπών έκ τοϋ Όδοιπόρι,υ 
τοϋ Σούτσου, ή έκ συγγραμμάτων δυσεύ
ρ ε τ ω ν . Αναπόσπαστοι όμως ήταν είς πά
σαν έπιστολήν οί εξής, οί'τινες μοί έφαί-
νοντο λίαν εκφραστικοί και ευαίσθητοι. 

Σε αγαπώ ώς αγαπά ή χρυτολλίς τά ρόδα 
'ϋς αγαπά ό ναυαγός τό ξύλον ποΰ τόν 

"[σώζει-

Καθώς ή μή'ήΡ τ ό ν υ ί ° ν V-tzí Pp»7.6Ía» 
[νόσο> 

Κα'- άναπά τόν νεοσόν ή μήτηρ όταν κρώζϊ] 
Καθώς τά ρόδα αγαπούν τήν ζωογόνον 

[δρόσον. 
Σύ είσαι ή ψυχή μου, σύ είσαι τό φώς μου, 
^.1 Εύλαλία πάντοτε ηβ|)ίςββ«<|«κρί«|*Οα· 

(ακολουθεί). 




