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Τ Ι Μ Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ 

λι ' έκας-ον στίχον διατριβών λεπ . 5 0 . 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8 . 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον του ΙΤαν. I I . Ι Ιηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ 
τυνορομή εΐνε υποχρεωτική δΓ εν έτος 

και προπληρώνεται εις Αθήνας . 

Ε Κ Δ Ι Δ Ο Τ Α Ι Κ A T A Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Ν Κ Α Ι Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν. 

Χ Ρ Η Ζ Ο Μ Ε Ν Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ 

Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ώ Σ Ε Ω Σ . 

' Π εσωτερική ανωμαλία, ήτις επί πολύν 
χρόνον κατεμάστιζε τήν δυστυχή ημών 
χώραν, ύ^ήρξεν ή μόνη αιτία τοΰ αφο
πλισμού και της εθνικής ταύτης αδυναμίας. 
Πασα ιδέα περί της βελτιώσεως τών εθ
νικών δυνάμεων ε!/ ε πλέον εκλείψει· ουδέν 
2έ άλλο έβλεπε τις ή έξαψιν παθών, τήν 
ϋΐίεσιν, τον καταδιωγμόν τών τε πολιτών 
*αί πολιτευόμενων και τέλος τήν κοινω-
νικήν άποσύνθεσιν. Κόλακες και δημοκόποι, 
τόν πατριώτην ύποκρ'.νόμενοι, έσυρον τ'άνω 
και κάτω. Έχρειάσθησαν δώδεκα όλα έτη 
οιά νά καΟαρισθή ό ορίζων της Ελλάδος από 
τήν πνιγεράν ταύτην όμίχλην της αύλοκο-
λακίας καί δημοκοπίας, τούς σάρακας τού
τους τής ελευθερίας καί της προόδου. 

Κατά τό διάστημα τοϋτο, καθ" δ έκυ-
λιόμεθα εις τόν βόρβορον τής ανομίας, 
έθνη μικροσκοπικά καί υποτελή έγένοντο 
στρατιωτικώς μεγάλα, πολύ ύπερτερήσαν-
τα ημών. Νυν δέ βλέπομεν αυτά πρωτα-
γωνιστοϋντα έν τί) Ανατολή καί παλαίον-

τα κατά μιας αυτοκρατορίας· άλλ ' ήμεϊς, 
πτωχοί καί αδύνατοι καταστάντες, κατη-
σγυμένα ρίπτομεν βλέμματα, τάς νίκας 
αυτών άριθμοΰντες, διά δέ τών αόπλων 
ημών χειρών στεφάνους τοις νικώσι πλέ-
κοντες, ώς οντα αδύνατα, τήν άνδρείαν 
αυτών Οαυμάζοντα. 

"Ηδη δέ, δτε μετά πολυετή άγωνίαν 
εισήλθομεν εις τήν αληθή συνταγματικήν 
όδόν καί ήρξάμεθα κάπως μεριμνώντες 
περί τής βελτιώσεως καί αυξήσεως τών 
εθνικών ημών δυνάμεων, ανάγκη πλέον 
νά προσέξωμεν, Γνα μή έπανέλθωμεν εις 
τούς ζοφερούς εκείνους χρόνους τών εσω
τερικών ανωμαλιών καί δυστυχημάτων, 
ανάγκη νά προσέξωμεν, Γνα μή έμπέσωμεν 
αύθις εις τήν παγίδα εκείνων, οίτ,νες εισέ
τι δέν έπαυσαν καραδοκοϋντες τάς περι
στάσεις, δπως έξ αυτών κερδοσκοπήσωσι· 
διότι έάν, αύθις όλισθήσαντες, έκτραπώμεν 
τής ευθείας, παρασυρθέντες έκ τής δημα
γωγ ίας , άμφίβολον είναι άν θά δυνηθώμεν 
πλέον νά όρθοποδήσωμεν. 

Τό σκάφος της χώρας ημών διευθυνό-
μενον ύπό τοΰ πεπειραμένου προέδρου της 

σημερινής Κυβερνήσεως ούδένα δύναται νά 
διατρέξη χινδυνον τούτο έπιμαρτυρεϊ ού 
μόνον ό ένεστώς, αλλά καί όπως ό παρελ
θών κυβερνητ. αυτού βίος, καθ' 6ν έβλέπομεν 
πάντοτε τήν συνταγματικήν μηχανήν ά-
κωλύτως κινουμένην, άνευ πιέσεων καί 
καταδιωγμών, άνευ συμφορών και δυστυ
χημάτων, τάς δέ έθνικάς δυνάμεις βελτιου-
μένας καί άναπτυσσομένας. 

Ά λ λ ά παραδόντες τό πηδάλιον τής πο
λιτείας ημών εις τοιαύτας στιβαράς χεί
ρας, όφείλομεν νυν νά ζητήσωμεν πρό πάν
των τήν τανεΐαν στρατιωτικήν ημών διορ-
γάνωσιν, ής ή έλλειψις καθίστα ημάς μι
κρούς και γελοίους· όφείλομεν νά έπιδιώ-
ξωμεν τήν . διά πάσης Ουσίας προπαρα-
σκευήν ημών κατά τε ξηράν καί θάλασσαν, 
Γνα ώμεν σεβαστοί. Ή Κυβέρνησις, συνει-
δυϊα υπέρ πάντα άλλον τήν έλλειψιν ταύ
την, δέν θέλει, πιστεύομεν άδιστά/.τως, 
βραδύνει νά έπιληφθή μετά πολλής ζέσεως 
τής πραγματοποιήσεως πάντων τούτων, 
άφοϋ ψηφισθή έν τη μελλούση βουλευ
τική συνόδω ό περί τούτων απαιτούμενος 

ομος. 

Κ Η Π Ο Σ 
ο > · ί ° 

Κ Ο Υ Μ Ο Υ Ν Δ Ρ Ο Σ . 

Τό τραπέζι εΐν* εμπρός μου άπό πάνω εως κάτω 
Μέ πο)*λά φαγιά ώραϊα καί ορεκτικά γεμάτο, 
ΚΓ εγώ μ' ορεξι μεγάλη ολοένα πηρβυνίζω, 
Καί τά πέντε δάκτυλα μου άπ' τή γλύκα πιπιλίζω. 
" Ω ! χαρα μου :ί yapa μου! εξουσία μου γρυση ' 
"Η ψυχή μου, ή καρδιά μου είσαι, μάτια μου, έσύ. 

Α γ κ α λ ι ά μέ τήν ωραία εξουσία μου κοιμάμαι 
Καί τής κάνω τόσα νάζια, καί κανένα δέν φοβάμαι. 
Καί εκείνη μέ τά μάτια φλογισμένα μέ κυττάζει, 
Κι ' άπ' τό στόμα ή μαριόλα ένα φίλημα μ' άρπαζε:, 
Καί αμέσως μέ χορταίνει τό γλυκύτατο* της μέλι, 
Με χαϊδεύει, μέ πειράζει, και μέ κάνει δπως θέλει. 

Τήν κυττάζω 'μέρα νύκτα μήπως έξαφνα μου φύγη, 
Καί ευθύς ή κατεργάρα τήν καρδούλα μου ανοίγει 
Σαν μου λέγτ) «Κουμουνδούρε, άς μή τρέμτ] ή καρδιά σου, 
Καί έγώ δέν κάνω ένα βήμα καν άπό κοντά σου.» 
"Ω ! χαρά μου ! τί χαρά μου ! εξουσία μου χρυσή ! 
Ή ψυχή μου, ή καρδιά μου εΐσαι, μάτια μου, έσύ. 

Στό ωραίο της τραπέζι τήν καρέκλα μου σιμώνω, 
Καί τά δύω μου πηρούνια εις τά πιάτα μέσα χώνω, 
Καί άφοϋ καλά γεμίσω τό γεμάτο μου στομάχι, 
Αέγω τότε μόνος «Δόξα ό δημιουργός μας νάχη, 
Που μου δίνει κάθε τόσο μία τέτοια γυναικούλα, 
I l e o μου κάνει περιβόλι τήν κάϋμένη μου καρδούλα». 

Ό καλός μου Δεληγιώργης μέ αγριεμένο μάτι 
Τό ΤΌυζοΰρι μου κυττάζει καί τό τόσο μου ρ*αχάτι, 
Καί στα πιάτα μέσα βλέπει μέ θυμό πολύ καί ζήλεια, 
ΚΓ ολοένα ξερογλύφει ό κακόμοιρος τά χε ίλ ια . 
' Ώ ! χαρά μου ! τί χαρά μου ! Δεληγιώργη μου χρυσέ ! 
Ή ψυχή μου, ή καρδιά μου δέν πονάει πια γ ια σε ! 

ΑΡΙΣΤΟ ΦΑΝΗΣ 



ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ. ^τόμαχός τις, ούλαξ τής έπιτρο-
:ους α-

Π/.ήρης ησυχία και ασφάλεια καΟ' όλον 
13 κράτος. "Αφθονος κονιορτός, προσβάλ
λων και ρώθωνας και στόμα και οφθαλ
μ ο ύ ς , και μεταβάλλων τάς ίοστεφάνους 
Αθήνας εις κονιορστεφάνους. Σκέψεις και 
συζυτήσεις περί της Μεγάλης Ιδέας . Σχέ 
δια και ρητορικοί λόγοι περί πολεμικών 
προπαρασκευών, θέατρα και διασκεδάσεις. 
Άρχαιολογικαί ανακαλύψεις. Άχρηματία 
γενική ! Έρωτικαί άπελπισι'αι και συνεν
τεύξεις. Νύμφαι πολύφερνοι ζητούσαι γαμ
βρούς. 

— Πολλοί Οέλουσι τόν πόλεμον και 
·νυ*/θημερόν συνηγορούσιν υπέρ της ειρή
νης. Τό πολεμιχόν φρόνημα έχει λάβει με-
γάλην έπίτασιν πρό πάντων εις τάς κυρίας. 

— Την προσεχή τρίτην εορτάζει άρχιε-
ρατικώς ή συντεχνία τών Κουρέων τήν 
έορτήν του μεγάλου και θαυματουργού α
γίου Παντελεήμονος εις τήν Έκκλησίαν 
τών Ταξιαρχών. Ηροτρέπομεν και τούς 
λοιπούς συντεχνίτας όπως παρευρεΟώσιν 
εις τήν Εεροτελεστίαν δια να ίδωσι πόσον 
προοδεύει ή συντεχνία αύτη, ήτις εργάζε
ται πάντοτι άδελφικώς υπέρ του κοινού 
καλού. 

— Ί ΐ άνάληψις του χαλκού έφερε σύγ-
χυσιν, Οόρυβον και κατακλυσμόν καΟ' όλον 
τό κράτος. Rai εις Αθήνας και εις Πει
ραιά και εις ό7.ας τάς Επαρχ ίας Οηρεύε-
ται με τό τουφέκι ή πεντάρα, εις τήν Tfí 
πολιν μάλιστα και εις τό "Αργός ένεκα 
της νομισματικής α λ λ α γ ή ς έλαβον -/ώραν 
λυπηραίσκηναί, αϊτινες κατέληξαν εις γρον 
Οοκοπήματα και ραβδισμούς. Καλόν ε ί ν α ι ή 
γηραιά Κυβέρνησις νά προλάβη τό μέγα 
τούτο και όλέΟριον κακόν, τό όποιον εφε 
ρεν εις άπόγνωσιν και άπελπισίαν τούς 
πτωχούς τών πολιτών, εις τήν ράχην τών. 
οποίων έκσπώσι πάντοτε όλα τα κακά. 

— "Εν τινι βαγονίω τού Σιδηροδρόμου 
ολίγον έλειψε να πυρποληΟή έΓ ολοκλή
ρου ευγενής τις κυρία. Τό κακόν τούτο 
προήλΟεν έκ τού σιγάρου κυρίου τινός. 

πης των 6 ^ κ Μ κ ω ν , μιμούμενος 
γαΟούς κυρίους Τ ο υ > ε | γ 8 σουφρώσει ροκέ-

ας τινας εκ τών ^οτε-ζντ ,μάτων, τά ό
ποια έκάησαν είς τήν του πρίγκη-
πος της Ούαλλίας. Τά'ς ; ο κ ε τ α ς ταύτας 
έφυλαττεν εις τό οίκημα το , προτιθέμε
νος νά τάς άνάψη ότε Οά έτέ7.ε<. τ ή ν έορ
τήν της ή επιτροπή τών "Ολυμπίων άλλα 
κατά δυστυχίαν αι ροκέται ήναψαν μ^αι 
ώς έκ τού υπερβολικού καύσιονος^ όστις ά-
νάπτει και τάς κεφάλας τών μελών τής 
επιτροπής. Έκ της άναφλέξεως αυτών έ-
κάησαν αί χείρες και τό πρόσωπον τού 
δυστυχούς απομάχου, ήναψε τό μ έ γ α χ ρ η -
χατοκιβώτιον, και ολίγου δεΐν νάγ ίνη πα-
:ανάλωμα τού πυρός όλον τό κατάστημα, 
εις τό όποιον ευρίσκονται πολλά πολύτι
μα εκθέματα, πρός δόξαν της επιτροπής, 
ή οποία σύν τοις άλλοις επέτρεψε νά ύ-
πάρ·/η πλησίον τού καταστήματος και 
καφφενεϊον, τό όποιον κίνδυνος είναι νά έ-
πΐφέρη ποτέ άπευκταϊον τι. 

— Ό δραματικός θίασος «Ευριπίδης» 
εξακολουθεί τάς παραστάσεις του μετά 
πληρέστατης επιτυχίας έν μέσω πολλού 
και εκλεκτού κόσμου. Ή τήν τρίτην διδα-
γθεϊσα Μ ε ρ ό π η επέτυχε Οαυμασίως. Ή 
ύποκριΟεΐσα ταύτην κυρία Αικατερίνη Δρα-
κοπούλου ήρε λαμπρόν Ορίαμβον επί της 
σκηνής, άποσπάσασα πολλάκις τά ενθου
σιώδη -]ειροκροτήματα τού κοινού, και δε-
•/Οεϊσα πληΟύν ωραίων μπουκέτων, πρός 
πείσμα και άπελπισίαν μοχθηρών τινών 
ανθρωπάριων. 

— Ό έν τω τε7νωνείο) τού Πειραιώς έ-
ξηκονταρχεύων δέκαρ-/ος κ. Μανουσάκης, 
αδελφός τού ευφυούς συντάκτου της «Πα
λιγγενεσίας» κ. Κωνστ. Μανουσάκη, δια
πράττει πολλά ανδραγαθήματα, τά όποΓα 
προσπαθεί πάντοτε νά καλύπτη ό προσφι
λής άοε/.φός του, μή έπιθυμών νά ίδη τόν 
άδελφόν του δοξαζόμενον. Έρωτώμεν τόν 
μ ή μ ο ύ ά π τ ο υ κ. Σωτηρόπουλον, τόν 
κοφόν οίκονομολόγον, είναι έν γνώσει τών 
ανδραγαθημάτων τού δεκάρχου κ. Μάνου 
σάκη ; Έαν δε ηναι έν γνώσει τούτων δ ι α χ ι 

ΓΓΓΤϊπιίΤΓΓιϊπ Ι Μ ~ Τ ~ Τ -ι— 

δεν τόν προσλαμβάνει εις τήν έταιρίαν τοο 
«ή "Αγκυρα» όπως τήν άγκυροβολήση ι ί ς 
ασφαλή 7^ιμένα ; 

— ΚαΟά μανΟάνομεν, ό όμογάστρίος 
αδελφός τού ανωτέρω δεκάρχου κ. Μανου
σάκης, συντάκτης της «Παλιγγενεσίας» 
περιτρέν;ει ώς κυνάριον καΟ' έκάστην εις 
τά υπουργεία, ονειροπόλων Οέσιν» τμημα
τάρχου. ' 0 «Αριστοφάνης» Ιχει πάντοτε 
τήν εύτυχίαν νά τόν συναντά εις τάς βαθ
μίδας τών υπουργείων. 

Ό κυνικός ρήτωρ τών τριόδων, ό γε
λωτοποιός τώνΧαυτείων, ό διανομεύς και 
συντάκτης «Βήματος», νύν δέ συντά
κτης τού « Ν έ ο ι , Άσμοδαίου», ό διάση
μος Κ α ρ α μ π έ λ ο ς , ό προστάτης τών 
δυστυχών Άμφισσέων, ό διευθυντής τοϋ 
άλλοτε Αναγνωστηρίου, ό περιηγητής της 
Ι ταλ ίας και τών Μονών του Άγ ιου "Ορους 
ό έκ της μεγάλης γενεάς τών κουρέων ελ
κών τό γένος κ. Νάστος ή Γεώργιος Νικο-
λόπουλος έδήλωσεν επισήμως ότι Ιλαβε 
Οέσιν ύπασπιστού παρά τώ έπί τών Ναυτι
κών υπουργώ κ. Αύγερι\ώ ένεκα τών άπει
ρων πρός αυτόν έκδουλεύσεών του. Συγχαί-
ρομεν έκ μέοης καρδιάς τω κ. Αύγερι\ω 
έπί τή αποκτήσει τοιούτου ύπασπιστού. 

— Πολλαί συνάδε7.φοι έγραψαν ότι παίς, 
ης ολίγον έλειψε νά πνιγή έν Φαλήρω . 
Ημείς , καοά έμάΟομεν, ό παις ούτος ήτον 
ό εργολάβος του θεάτρου Φαλήρου κ. Κω-
στόπουλος, όστις έρρίφΟη εις τά κύματα 
:ής <1'α7\ηρικής ακτής έκ της πολλής και 
μανιώδους απελπισίας, ήτις τόν κατέλαβε 
τό θέρος τούτο ένεκα τών μεγάλων θεα
τρικών ζημιών του. Ό θεός νά τώ γίνη 
Γ/.εως. 

Ό έξης διά"λογος έλαβε χώραν έν Φά
ληρο) μεταξύ δύω κυρίων. 

— Πόθεν έξεφύτρωσαν τά σπυρία αυτά 
έπί τού μετώπου σου ; 

— Επειδή ή γυναικά μου συνομι7.εΐ 
πάντοτε μέ ένα κύριον, έγώ στενο-/ωρού-
μαι πολύ, και ώς έκ τούτου, φαίνεται, θά 
έξεφύτρωσαν. 

— Πρόσεξε όμως, επειδή . . ξέρω'γώ. - . 

"Αμα είδες τόσα χάδια της καλής μου εξουσίας, 
Μου ά : χ ί ν - ε ς και πάλι τάς γνωστάς δημοκοπίας, 
Κι ' είχί ; τόλμη νά μου δείξης τήν ζωγραφιστή σου μούρη, 
Και μού κόλλησες απάνω εις τήν ράχη σαν τσιμπούρι 

e7w' ή γλώσσα σου αρχίσει νά μού 'πή τά έξ αμάξης , 
Γιατί νόμισες, καύμίνε, πώς μ' αυτά Gà μέ τρομάξης. 

Μα σου έκοψα αμέσως, Δεληγιώργη, τά φτερά σου, 
Και έβούλωσα τ ' αυτιά μου εις τά σαλιαρίσματά σου, 
Και σού έδωσα μια μπάτσα, πού σου φάνηκαν σφονδύλί 
Τά ουράνια, και εις όλους σέ παρέστησα ρεζίλη. 
"Ω, χαρά μου ! τί χαρά μου ! Δεληγιώργη μου χρυσέ, 
Ή ψυχή μου, ή καρδιά μου, δέν πονάει πιά γ ια Σέ. 

Σέ έμούντζωσα, μεγάλε τής πατρίδος μας Η γ έ τ η , 
Και τού πλούτου τού μεγάλου τού Ααυρίου εφευρέτη, 
Πού μέ τάς δημαγωγίας και τόν ψεύτικο σου τρόπο 
Κατερρήμαξες γ ια πάντα τόν φτωχό μας τοδτο τόπο, 
Κι' οι μικροί και οί μεγάλοι μέ τά δυώ σταυροκοπούνται, 
"Οταν τόν καιρό εκείνο τού Ααυρίου ενθυμούνται. 

Τώρα πλέον, Δεληγιώργη, μοναχός μου βασιλεύω, 
Και μέ κάθε ένα τρόπον κοπιάζω και γυρεύω 
Νά γιατρέψω, άν 'μπορέσω, τήν πατρίδα τήν καϋμένη, 
Τήν φτωχή, τήν κακομοίρα, τήν πολυβασανισμένη. 
"II ! χαρά μου ! τί χαρά μου! μητεροΰλά μου χρυσή ! 
Ή ψυχή μου, ή καρδιά μου είσαι, μάτια μου, έσύ. 

Ό καλός μου ό Ζαήμης, τό αστέρι τής ειρήνης, 
Τό παιδί τού πρωτοκόλλου και τής Ίθΐίψοψροιυ·<ΐΎΐς, 

Σαν τόν χάχα μές' 'ς τό στόμα κάθε ώρα μέ κυττάει, 
Και ποτέ μέ άγριο τρόπο και θυμό δέν μού μιλάει, 
'Αλλά στέκεται εμπρός μου ό καύμένος σαν κουτάβι, 
Και ποτέ του δέν φουσκώνει, δέν αγριεύει, δέν ανάβει. 

Σέ ένίκησα, Η γ έ τ η , άλλά όχι, δέν 0' αφήσω 
Και τούς άλλους νά φωνάζουν,και αυτούς θά τούς κτυπήσω, 
Και μέ ενα πό5ι μόνον Οά τοί>ς κάμω νά νορεύουν, 
Και νά έρχωνται εμπρός μου κοκκαλά/ια νά γυρεύουν. 
Τότε πλέον θ ε ν ά τρώγω, θέ νά πίνω, Οά πηδώ, 
"Οταν όλου; μια ήμερα 'ς τήν κρεμάλα σας ιδώ. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ. 
Τοσαύτην έπίτασιν έλαβε 

τοΰ Σουλτάνου, 
άπηλπίσΟησαν 

Τούμπλα έψαλλε δια τελευ-^' 5* 7 ?°ράν τό γω ότι ό γνωστός σοι Καρχαρίας ήμέραν 

τάς ή τρέλλα 
τες σχεδβν 

κατ αυ· 
ώστε πάν-
όλοτελώς 

ωραιον ασμα 
«Ί άκουσες, Τ'?°> γ ε ? β , 

Τράβ' ανοικτά». 

περι τής ι,ωης του και είναι πεπεισμ.ενοι, 
οτι εντός ό'λίγου Οά έπισκεφθή τόν μακα-
ρίτην 'Αζίζ εις τά σκοτεινά βασίλεια τού 
Πλούτωνος. Ώ ς έκ τούτου ό συνταγματι
κός τοοχός τής Τουρκίας έκαμε στάσιν. 

— Τόν Μουράτ Οά διαδεχΟή ό αδ^φός 
του Χατίμ, όστις, καθά λέγεται, ε^α ' ε"-
μαΟέστερος, νουνεχέιτερος ' - α ' συνταγμα-
τικώτερος αύτοΟ." Πι«·'·εύομεν ότι ούτος, 
εάν δέν παραφρονήστ;, θά αναμόρφωση τό 
Τουρκικον κράτος. 

— ΜανΟάνομεν έξ ασφαλούς πηγής , ότι 
εις τό μέλλον νά συγκροτηθί] έν Κωνσταν-
τινουπόλει συνταγματικόν κοινοβούλιον 
τής Τουρκίας, έκτος τών άλλων διαλέ
χτων, Οά όμιλήται και ή κορακιςική. 

— Εις τό Βελιγράδιον έτοιχοκολλήΟη-
•σαν προκηρύξεις, προτρέπουσαι τόνλαόν 
βπως κρημνίση έκ τού θρόνου τόν Μιλά 
νον. Περί τής αληθείας τούτου δέν λαμ-
€άνομεν ούδεμίαν εύΟύνην, διότι δέν εΓμε 
Οα εις τό Βελιγράδιον νά παρατηρήσωμεν 
άν πραγματικώς έτοι/οκολλήΟησαν τοιαΰ-
ται προκηρύξεις. Μόνον ό κ. Μανουσάκης 
δύναται νά μας πληροφόρηση περί τούτου 

— Έ κ τού πεδίου τού πολέμου μανΟά 
νομεν, ότι οί Τούρκοι Γστανται άπέναντ 
τών Σέρβων, και οί Σέρβοι απέναντι τών 
Τούρκων, και άγριοβλέπουσιν α λ λ ή λ ο υ ς 
τρίζοντες τούς οδόντας και έπιδεικνύον 
τες τά πολεμικά των σκεύη, άπαράλλα 
χτα όπως ό νεώτερος αρχαιολόγος κ. Δε 
ληγεώργης εις τόν κ. Κουμουνδούρον. 

— Βιενναία τις έφημερίς γράφει, Οτι 
Κουμουνδούρος προτίθεται νά άναστατώσν 
τήν "Ηπε'ρον και θεσσαλίαν, άπέστειλ 
δ έ ε ί ς Κ ρ ή : η ν 1 5 , 0 0 0 όπλων. Ποτέ δεν 
έπιστεύομεν, ότι οί Ευρωπαίοι μας νομί 
ζουσι τόσον πλουσίους, ώστε, ένω ή πρω 
τεύουσά μας δέν έχει 1 0 , 0 0 0 όπλων, 
στέλλωμεν εις τήν Κρήτην 1 5 , 0 0 0 . 

— Ό Βίσμαρκ έπαθε διάρροιαν. Ώ ς έκ 
τούτου επικρατεί μεγάλη συγκίνησις καθ' 
όίπασαν τήν Γερμανίαν. Αέγεται ότι π^ιός 
περιστολήν τής διάρροιας προσεκλήθη είς 
Βερολΐνον ό αξιότιμος ιατρός κ.Όρφανίδης. 

— Εις τά θεσσαλικά χωρία Σούρπη 
και Κοπριτζή εκλάπη μία φοράδα μέ τό 
μουλαράκι της. 

— Εις τά Φέρσαλα έφονευΟη μία γύ-
φτισσα. Ό Καδδής συνέλαβε πολλούς κά
τοικους μόνον και μόνον διά νά τούς φο
ρολόγηση μέ ολίγας λίρας. Ό Καϊμακά
μης Φρεσάλων διεμαρτυρήΟη κατά τού 

δέν έλαβε και αυτός μερί-

Έ ν ώ έψαλ* ι ε το ασμα τούτο, πάντες 
έστρεψαν *<* βλέμματα πρός τόν γηραιόν 
έρωτόλ· ί · τ " ο ν Μανέαν, νομίζοντες Λ τ ι τό 
λέγε» δι' αυτόν έγώ όμως πιστεύω ότι δέν 
~ί έψα7.λε διά κανένα άλλον, είιχή μόνον 
διά τόν κομψότατον κ. Μανωλάκην, τόν 
άξιότιμον δήμαρχον τού δήμου μας. Τότε 
έβλεπες, φίλτατε «'Αριστόφανες», τά δυ-

τυχή θύματα τού Καφφέ-Σαντάν νά κτυ-
πώσιν έξ απελπισίας τάς κεφάλας των και 

να 

Καδδή, 
διον. 

οιοτι 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΤ. 
Καλάμαι 21 Ιουλίου 187G. 

Φίλτατε Άριστόφανες ! 

1 
μα; 

ημερον 
τό 

IV ανεχωρησεν έκ της έπώ^χία.; μαστόν. 
Καφφέ-Σαντάν. Ή χαριεστάτη 1 / Τελειόν 

/.ετά παλμών καρδίας και τρεμούσης φω
νής νά άφίνωσι τόν τελευταΐον χαιρετισμόν 

τάς ωραίας τραγουδις·ρίας τού Καφφέ-
Ζαντάν. Τότε έβλεπες άπηλπισμένον xaì 
χάτωχρον 

Και τόν Καπετάν Βρυώνη 
Τόν γλυκύ σάν τό πεπόνι 
Πού ανάβει και φουσκώνει 
Και τά μάτια του γουρλώνει, 
όπου κι' άν ίδή μπαλκόνι, 
Κ Γ ολοένα καμαρώνει 
Τήν ολόχρυση του ζώνη. 

Τότε έβλεπες έκριζοΰντα τάς τρίχας 
τής κεφαλής του 

Και τόν νειό Καραγιαννάκη, 
Τό χρυσό παλληκαράκι 
Πούν' παχύτ σάν μπαρμπουνάκι 
ΚΓ όλο στρύφτει τό μουστάκι. 

Τότε ήκουες φοβέρας αράς έκπέμποντα 
κατα τής θαλάσσης και τόν κ. Νικολάκη 

Τόν υιόν τού Έφεσίου 
Τού μεγάλου και πλουσίου, 
Καραγκιόζη και αστείου, 
Και καμμιά φορά γελοίου. 

Τότε έβλεπες κλαίοντα και όδυρόμενον 
Και τόν γέροντα Μανέα, 
Τόν μεγάλον Ήρακλέα, 
"Οπου λέγει πάντα νέα 
Καλαμπούρια και ώραϊα. 

Μεταξύ δέ όλων τούτων έβλεπες άλα-
λον, άκίνητον και ρεμβώδη και τόν άξιό 
τιμον Δήμαρχόν μας 

Τόν καλόν μας Μανωλάκη, 
Πούκλαιγε ωσάν παιδάκι 
Έμπροστά "ς τό Μαρικάκι. 

Αί σκηναί τής αποφράδος εκείνης στιγ
μής μοί άφήκαν είς τόν νούν λυπηροτά 
τας εντυπώσεις. Πάντα τά δυστυχή θύμα 
τα τού Καφφέ-Σαντάν έπλήρουν τόν αέρα 
μέ θρήνους και βαρείς γογγυσμούς, ό δέ 
κομψός Δήμαρχος μας κ. Μανωλάκης έρ-
ριπτεν απελπιστικά βλέμματα έπί τού εύ-
ρέος πόντου, καθόσον έβλεπεν àvayopou-

σαν διά παντός τήν ώραίαν του Τούμπλαν, 
είς τήν οποίαν έλεγεν ότι χάριν τού πρός 
αυτήν έρωτος του Οά εγκατάλειψη τήν 
σύζυγόν του. "Ω ! έάν ήσο έδώ, φίλτατε 
«'Αριστόφανες», τήν κατηραμένην έκείνην 
στιγμήν, έάν ήκουες τούς στεναγμούς τών 
δυστυχών θυμάτων και έβλεπες τά μιξο 
μάνόυλά των κάΟυγρα έκ τών δακρύων, 
ήτο αδύνατον νά μή κλαύσης και Σύ, ίςω 
και άν δέν έχης καρδίαν υπό τον άριστερόν 

ων τήν έπιστολήν μου, σοι 11 

παρ' ήμέραν γίνεται ωραιότερος. Ώ ς έκ 
τούτου αί κακαί γλώσσαι λέγουσιν, ότι 
αλείβει τό πρόσωπον του μέ πολλούς και 
ποικίλους Ευρωπαϊκούς χρωματισμούς, ώς 
όυίός τούέν'Αθήναις κ. Παπαρρηγοπούλου. 

Κ α κ ο υ λ ί δ η ς. 

Ναύπλιον 2 2 Ιουλίου 1 8 7 6 . 

Φίλτατε 'Αριστόφανες! 

Ό αξιότιμος αστυνόμος τής πόλεως μας 
κοιμάται ύπνον νήδυμον. Ουδέν άλλο δέν 
νομίζει ώς καθήκον του, ειμή νά προσκα-
λή είς τήν άστυνομίαν τάς υπηρέτριας, αΐ-
τινες μεταβαίνουσιν άπό τής μιας οικίας 
είς άλλην, και νά τάς άνακρίνη. Δέν είμαι 
εις Οέσιν νά είξεύρω τί γίνεται πλέον έκεΐ, 
πολ7νθί όμως κακοί άνθρωποι 7.έγουσιν ότι 
εις τάς ανακρίσεις ταύτας τών υπηρετριών 
λαμβάνει μέρος και ό αξιότιμος βουλευ
τής κ. Εύ0υμιόπου7.ος, όστις πάντοτε είς 
τοιαύτας περιστάσεις είναι εύθυμότατος. 
Δέν σας 7.έγω ψεύματα, νά χαρώ τήν χαι 
ριτωμένην μύτην τού κυρίου, αστυνόμου 
μας, ήτις είναι ίση μέ τόν καπνοδόνον τού 
όπ7,οστασίου. 

Άκουσε και ένα νόστιμον, τό όποιον 
έ7.αβε χώραν πρό ήμερων. Είς τήν ταφήν 
τού ίεροκήρυκος Μαύρου, ό αίδεσιμώτατος 
πρωτοπρεσβύτερος Καμαριώτης, όστις και 
είς τά γηράματά του περιπατεί μέ πολύ 
κ α μ ά ρ ι , άφϊίρεσεν έκ τού τάφου τόν 
τζουμπέν και τήν ζουνάραν τού 7^ειψά;ου, 
7.έγων ότι, κατά τόν κα7^ογηρικόν νόμον, 
οί ιερομόναχοι πρέπει νά ένταφιάζωνται 
γυμνοί και άνυπόδυτοι, όπως ούτως είναι 
π7νέον ευπρόσδεκτοι εις τόν παράδεισον. Οί 
εχθροί τού πρωτοπρεσβυτέρου διέδωσαν ότε 
ταϋτα πάντα έσφετερίσΟη ό άγιος] πα
τήρ, πού νά ένωμεν τήν εύχήν του, άλλ ' 
έγώ όστις τόν γνωρίζω, ώς γνωρίζει εκεί
νος νά φορο7,ογή τά μοναστήρια, διακη
ρύττω ότι, ό άγιος αυτός άνθρωπος επήρε 
τά ρΌύχα τού αποθανόντος μόνον διά νά τά 
μεταχειρισΟή προς κοινοφε7,ή σκοπόν,ήγουν 
και δηλαδή, και τήν μαύρην ψυχήν τού 
Μαύρου φι7»αργύρου νά ώφε7^ήση, και πο7.-
λούς πτωχούς νά έλεήση, και τούς αγα
πώντας νά θεατρίζονται είς τό Φ ά \ η-
ρ ό ν μας νά ευχαρίστηση. Και τωόντι, τά 
αφαιρεθέντα ενδύματα ένοικίασεν ό όσιος 
πατήρ εις τήν θεατρική/ μας έταιρίαν ό 
«Μένανδρος», ήτις κάμνει χρήσιν αυτών 
είς τάς άλαλους παντομίμας. Α Γ, άν ήσαι 
έδώ όταν παριστάνουν μέ τά ρούχα τοδ 
λειψάνου θά σέ πιάση φόβος και τρόμος, 
διότι θά έκ7νάβης τούς ηθοποιούς μας, τούς 
βωβούς, ώς φάσματα τού αποθανόντος 
Μαύρου. "Ημείς έκ7νβμβάνομεν αυτούς ώς 
βρυκό7νακας, και καμμιά ώρα ενδέχεται να 
τούς χαύσωμιν, χά : ι ς είς τάς συμβου7^άς 
τού εφημερίου τού αγίου Νικο7^άου, όστις 
δέν άνέ/εται νά διαχωμωδήται τό χαλογη-
ρικόν ράσον. Εύγε τών ρασομανικάδων μας. 

Προσεχώς Οά σοι γράψω περί τών πε
ζοδρομίων, τών οποίων τήν κατασκευήν ό 
κ. Δήμαργος συνεφώνησε μετά τών ερ
γολάβων είς ϋπέρογκον τιμήν. 

Π ε ι ρ α σ μ ό ς . 




