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ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. 

Έ ν Α θ ή ν α ι ς χ α ì Π ε ι ρ α ι ε ί 
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ 

Δι' εκαςον στίχον διατριβών λεπ . 5 0 . 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8 . 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον του Παν. Η. Ηηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαί απευθύνονται είς αυτόν. Ή δε 
συνδρομή είνε υποχρεωτική δι' εν έτος 

και προπληρόνεται είς 'ΑΟήνας. 

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

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ. 

Μόλις ήρχίσαμεν ν ' άναλαμβάνωμεν έχ 
τών ύπό τών καταχθόνιων και άντικοινο-
βουλευτικών Κυβερνήσεων αλλεπαλλήλων 
παθημάτων μόλις ήρχίσαμεν νά αίσθανώ-
μεθα τ ' αγαθά εθνικής και χοινοφελοϋς Κυ
βερνήσεως, και ιδού πάλιν ήρχισαν νά όνει-
ρεύωνται ύπουργικάς μεταβολάς οί άνθρω
ποι έκεΐ>οί, οί'τινες έξ αυτών και μόνων και 
έλπίζουσι, και οΐτινες απέναντι τών ατο
μικών συμφερόντων δεν διστάζωσι νά εί-
πωσι, «γαία μοχΟήτω πυρί». 'Εννοοϋμεν 
και άποδεχόμεΟα τήν ύπουργικήν μεταβο-
λήν, άλλ ' έκείνην, ή ' τό έθνος ήΟελεν αί-
σθανΟή και έπιθυμήση, ένεκα κυβερνητικών 
παραπτωμάτων, ουχί δέ τήν διά λόγους 
ιδιοτέλειας και πολιτικής κερδοσκοπίας. 

"Οταν λ. χ. ή πορεία Κυβερνήσεως τίνος 
άντίστρατεύηται πρός τήν Οέλησιν τού έ
θνους, όταν οί θεσμοί αύτοϋ καταπατώνται, 
τά δέ συμφέροντα του κινδυνεύωσιν όταν 
αί δυνάμεις του παρορώνται, άνευ ελπίδος 

βελτιώσεως· όταν έξωτερικώς αίσΟάνηται 
τόν έξευτελισμόν και τό μίσος τών ισχυόν
των , άναντιρρητον εΐνε, ότι ή α λ λ α γ ή 
τοιαύτης Κυβερνήσεως εΐνε αναγκαία και 
επείγουσα. Τοιαύτας δέ Κυβερνήσεις ειδο-
μεν δυστυχώς κατά τά πολυΟρύλλητα έτη 
1 8 6 6 , 1 8 6 8 και 1 8 7 2 — 1 8 7 5 , αίτινες κα-
τέπεσον ύπό τό βάρος άπειρων εγκλημά
των. Έάν δέ τό έθνος δεν έζήτει τότε επι
μόνως τήν πτώσιν αυτών, ήΟελεν εΐσΟαι 
αναμφιβόλως διαγεγραμμένον άπό τόν χάρ-
την τών εθνών. 

Ά λ λ ' όταν μία Κυβέρνησις δέν παρου
σίαση τοιαύτα στοιχεία· όταν και έν όμα-
λαίς και άνωμάλοις περιστάσεσι διευΟύνη 
ασφαλώς και ακινδύνως τό πηδάλαον τής 
χώρας· όταν τά σπουδαιότερα εθνικά ζητή
ματα μετά περισκέψεοις και επιτυχίας διε-
ξάγη· όταν ουδέν εύλογον παράπονον έγεί-
ρηται κατ' αυτής ούτε έσωΟεν ούτε έξωθεν 
όταν τέλες παντού βασιλεύη τάξις και η
συχία χωρίς ή έξωθεν τρικυμία νά διατά
ραξη αυτήν ποσώς, βελτιούμενων δέ συγ
χρόνως έπαισθητώς και τών κατά ξηράν 

και θάλασσαν δυνάμεων τού έθνους, ή ανα
τροπή τοιαύτης Κυβερνήσεως εΐνε αρά γ ε 
έργον συνέσεως και πατριωτισμού; Εΐνε 
πραξις βελτιώσεως και προόδου ·, 

Δια νά ζητηθή λοιπόν ευλόγως και επω
φελώς ή αλλαγή Κυβερνήσεως τίνος, δέον 
ν' άποδειχθη αυτή μέν αλυσιτελής και επι
βλαβής, ή δέ τήν διαδοχην άξιούσα ικανή 
και έκ τών προτέρων γνωστή, ότι θέλει 
διευθύνει άσφαλέστερον και λυσιτελέστερον 
τό πηδάλ^ιον τής πολιτείας. Ά λ λ ' όταν 
ούδέτερον ύπάρχ_η· όταν ή μέν Κυβέρ^ησις 
έκτελή προσηκόντως τό εαυτής καθήκον, 
οί δέ τήν διαδοχών άξιούντες, κυβερνήσαν-
τες άλλοτε τόν τόπον, απεδείχθησαν εντε
λ ώ ς ανίκανοι και επιβλαβείς, μεγίστας 
έπενεγκόντες ζημίας, τότε διά τής υπουρ
γικής μεταβολής ουδέν άλνλο θέλει έπιτευ-
χθή, ή νά ματαιωθή πάν ό,τι αγαθόν έμε-
Λετήθη και παρεσχευάσθη ύπό τής Κυβερ
νήσεως και ν ' άναγεννηθώσι, πλήν τών 
άλλνων δεινών, αί συχναί ύπουργικαί μετα-
βολαί και άνωμαλ«'«ί, ή στασιμότης, ήτις 
άγει εσπευσμένως τά έθνη είς τόν θάνατον. 

Κ Η Π Ο Σ 
ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ ΜΟΥ. 

Ξεκουτιάσθηκα, μοϋ λένε, και δέν ξέρω τ ί νά γράψω, 
Και πολύ καλ.ά Οά κάμω έάν μιά γ ια πάντα πάψω 
Νά μετράω πια τούς στίχους κατά δάκτυλον και πόδα, 
Γιατί έχει κάμει στάσι του στενού μου νοΰ ή ρόδα. 
"Ενα στίχο έάν γράψω, και άν τρώγεται κομμάτι, 
Μοϋ φωνάζουν πώς δέν έχει ενα δράμι κάν αλάτ ι . 

Εεκουτιάσθηκα, μοϋ λ.ένε, σαν τόν φίλο μου Καρύδη, 
Και οί στίχοι μου δέν κόβουν Οπως πρώτα σαν ψαλλίδι, 
Και άς μή κτυπάω πλέον τό κεφάλι μου 'ς τόν τοίχο·, 
Κι' ολοένα νά τό σφίγ-γω γ ι α νά βγάλη ένα στίχο. 
Ά π ό τώρα πια και πέρα τό κονδύλι μου νά σπάσω, 
Κ α ι νά πάω σαν τον γέρο Κηφισσία νά 'συχάσω. 

Είς αυτά οπού μοϋ λένε έχουν δίκαιο μεγ'άλο, 
Και πιστεύω τόν καθένα και ποσώς δέν αμφιβάλλω, 
Επειδή, άν κατορθώσω γ ια νά βάλλω 'ς τήν αράδα 
"Ενα στίχο, εΐνε κρύος και δέν έχει νοστιμάδα. 
Κι' έγώ βλέπω ότι μόνο τό μελάνι μου 'ξοδεύω, 
Και τό μοϋτρό μου μονάχα είς τόν κόσμο μασκαρεύω. 

Μέ γελεϋν , μέ κοροϊδεύουν, και μοϋ λέγουν όλοι ότι 
Οί καλοί μου στίχοι 'χάσαν τήν άξίαν των τήν πρώτη. 
Μήπως και έγώ δέν βλέπω τό μεγάλο μου τό χάλ ι , 
Και τήν στάσι, πούχει πάθει τό ξερό μου τό κεφάλι ; 
Άλλα εΐνε αδικία και πολλή νά μέ γελάτε , 
Κι' άπό 'μένα κάθε 'μέρα νέους στίχους νά ζητάτε. 

Μή νομίζετε πώς έχω τήν μεγάλη φαντασία 
Τοϋ Καμπούρογλου τοΰ Γιάννη, ποϋ μέ τόση ευκολία 
Είμπορεί ευθύς νά γράψη γ'ΐά τό ένα και γ ια τ ' άλλο, 
Δίχως κόπο και μελέτη και συλλογισμό μεγάλο 
Κ' εΐνε άξιος νά 'βρίσκη κάθε ώρα κι' ένα νέο 
Με ά/.άτι, μέ πιπέρι, νοστιμότατο κι' ωραίο; 

ΦΑΝΗΣ 



Διά τούτο πάσαν ύπουρ' ικήν μεταοολήν κι 
δέον νά ποιώμεν με _ ά μεγάλης περισκέ- Τ< 
ψεως Ϋ.αι φειδοΰς, ίνα μή γινώμεθα έκά- χ! 
στοτε θύματα πολιτικών κερδοσκόπων και ά; 
δημαγωγών, κατας-ρέφοντες ό,τι μετά πολ-, ρ< 
λών κόπων και μόχθων έκτησάμεθα. έ' 

. μ 
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π 
(Έκ του οθωμανικού στραταρχείου). 

Τά αυτοκρατορικά στρατεύματα συνην- (1 
τήθηί,αν μετά τών Σέρβων εις μεγ'άλην τ 
τινά πεδιάδα πλησίον τού Άλεξ ινάτς . Μό- μ 
λ ις άντικρύσθησαν, και έν τω άμα μία σ 
σφαίρα τουρκικού πυροβόλου τρέπει είς ά- δ 
τακτον φυγήν πρός τά όρη τους Σέρβους, τ 
μία δέ μόνη βόμβα κανονίου φέρει τήν 
γενικήν καταστροφήν είς τούς σωρούς τού 
Σερβικού στρατού. Οι Τούρκοι έφορμώσι 
σφάζοντες και κυριεύοντες κανόνια, όπλα, 
ξ ίφη, παξιμάδια, γαλέταις , και λοιπά πο
λεμικά σκεύη4 μάλιστα δέ είς αρειμάνιος ε 

Τούρκος ίππεύς, όρμήσας ως φρενήρης έν • 
μέσω τού Σερβικού στρατού, έκχύνει διά {• 
μιας περιστροφής τής σπάθης του τά ' 
έντερα είκοσι Σέρβων και κρέμα άπ' αυτής 
τά σώματα τ ω ν αλαλάζω ν δέ έκ τής να- 1 

ράς και έπαιρόμενος διά τό τεράστιον άν- " 
δραγάΟημά του, περιτρέχει τήοε κάκεϊσε. : 

Έν μια στιγμή τό πολεμικόν πεδίον έκα-
λύφΟη διά Σερβικών πτωμάτων και μόνον 
εις Σέρβος σαλπιγκτής έμεινεν άβλαβης, 
όπως άναγγείλη είς τόν ηγεμόνα Μιλάνον 
τόν παντελή όλεΟρον τών στρατευμάτων 
του. Κατά τήν αίματηράν ταύτην συμπλο-
κήν ουδείς Τούρκος έφονεύθη ή έπληγώΟη· ' 
μόνον ή φοράδα ενός Τούρκου ίππέως, ή 
οποία ήτο έ'γ'κυος, άπέβαλεν έκ τού φόβου 
και τής πολεμικής ταραχής. 

Έκ τού Σερβικού Στραταρχείου. 
Τά στρατεύματα μας έπροχώρουν μετά 

ταχύτητος πρός τάς απέραντους πεδιάδας 
τής Πογδορίτσας. Έχει αίφνης συνηντήθη-
σαν παρ' ελπίδα μετά πολυαρίθμου τουρ
κικού στρατού, τού οποίου ήγείτο ό Μαχ
μούτ Πασσάς. Έν τ ω «μ7», ό στρατός μας ' 

ατα) αμβάνει τά νώτα τού τουρκικού στρα- ι 
οϋ, και δίδει πρώτος τό πΰρ. Τότε ό τουρ-' ( 
:ικός στρατός λαμβάνει Οέσιν αμύνης, άλλ ' ; 
ίκόμη οί τούρκοι δέν εΐχον θέσει τάς χει- < 
;ας επί τής σφύρας τών όπλων των , και ' 
•ν τω άμα ό στρατηγός Τσερνάγιεφ, όρ-'ι 
ιήσας μέ ολίγους Σέρβους, ήχμαλώτισεν ί: 
Γλους τούς Τούρκους και έκυρίευσε τά 3-Γ 
τλα τιον. Μόνον ό Μαχμούτ-Πασσας χα- < 
:ώρΟωσε νά διαφυγή τήν αίχμαλωσίαν. 
')ύτω δέ οί τούρκοι ένικήθησαν κατά κρά
τος χωρίς κάν νά προφθάσωσι νά ρίψωσι 
•.ίαν βολήν. Ή νίκη αύτη τών Σερβικών 
στρατευμάτων είναι πρωτοφονής και σχε
δόν απίστευτος. Είθε τοιαύτας νίκας πάν
τοτε νά στέφωσι τά Σερβικά όπλα ! 

ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ 

ΚαΟά θετικώς πληροφορούμεθα, τήν 
είκοστήν Σεπτεμβρίου συνέρχεται ή Βουλή" 
τήν αυτήν δέ ήμέραν συνέρχεται και τό 
μέγα δικαστήριον, όπως δικάση τόν κύριον 
Βούλγαρην και τήν συντροφίαν διά τά 
γνωστά εκείνα άνδραγ'αΟήματα. Όποία σύμ-
πτωσις ! Ένώ άφ' ενός ή βουλή Οά συζητή 
περί τών μεγάλων προπαρασκευών και συμ
φερόντων τού έθνους, άφ' έτερου ή αγέλη 
τών σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ώ ν θά δίδη δίκην 
τών αμαρτημάτων της. Τά θέαμα προμη
νύεται λίαν περίεργον και εύχάριστον. 

— Ή περί τών ανασκαφών τής "Ολυμ
πίας διατριβή τού νεωτέρου αρχαιολόγου 
τής Ελλάδος κ. Δεληγεώργη, μεταφρα-
σθείσα είς τήν Άγγλ ικήν , κατεχωρίσθη είς 
τάς σπουδαιοτέρας εφημερίδας τού Λονδί
νου. Τώρα πλέον πιστεύομεν, ότι ό οε.νός 
"Αγγλος αρχαιολόγος κ. Γλάδστων, άμα 
ανάγνωση τήν πολυΟρύλλητον ταύτην δια
τριβής τού Έλληνος αρχαιολόγου, θέλει 
θραύσει έκ τής απελπισίας τήν άρχαιολο-
γικήν του σκαπάνην. 

— Ό παππούς τού -Ολύμπου κ. Ζήσης 
Σωτηρίου, Οέλων νά φανή κατά τι χρήσι
μος είς τάς παρούσας κρίσιμους περιστά-

' σεις της πατρίδος και νά ανάφλεξη τό 

υπέρ αυτής αίσθημα τών Έλλή >ων, έδη-
λοσίευσε φυλλάοιον έπιγραφόμεν,ιν «Γένι- ¡ 
<άς Εξοπλισμός τού "Εθνους»., όπερ προσ-
ρέρει δωρεάν είς τό Πανελλήνιο ν χάριν 
rou πατριωτισμού τών Ελλήνων και τής \ 
απελευθερώσεως τής Ελλην ικής φυλής 
<αί τής ενώσεως αυτής μετά τής μητρός 
Ελλάδος. Τώρα πις·εύομεν άδιςάκτως, ότι ; 
ίά ένεργηΟή ορας-ηρίως ό άπό τού κατακλυ- { 

σμοΰ συζητούμενος γενικός εξοπλισμός. 
— ΚαΟά γράφουσιν ήμίν έκ Σύρου, I-

Οεάθησαν κατ' αύτάς τέσσαρα πολεμικά α
τμόπλοια άγνωστου σημαίας διερχόμενα 
όπισθεν τού Φάρου και κατευθυνόμενα πρός 
τήν Κρήτην. Ή είδησίς αύτη συνετάραξεν 
έκ θεμελίων όλόκληρον τήν γενέτειραν 
γήν τού μεγ'άλου Φερεκύδους. 

— Αύριον διδάσκεται άπό τής σκηνής 
τού θεάτρου τών Ί λ ι σ σ ί δ ω ν Μ ο υ σ ώ ν 
ή Ά ν τ ι γ ό ν η, εν έκ τών αριστουργη
μάτων τού Σοφοκλέους, τό μόνον δέ έκ 
τών-αρχαίων Ελλην ικών δραμάτων, τό ό
ποιον έκατοντάκις έδιδάχΟη είς τά μεγα-
λείτερα θέατρα τής Ευρώπης. Ά ν και τό 
ΰψιστον τούτο δράμα άπαιτή καταπληκτι-
κήν πολυτέλειαν και άφειδείς δαπανάς, 
μολοντούτο ό κάλλιστος θίασος τών Ίλ ισ -
σίδων Μουσών προσπαθεί διά παντός τρό
που, όπως έκ τών ενόντων έπιδείζη είς τά 
κοινόν Α ν τ ι γ ό ν η ν καλήν. ΙΙιστεύομεν 
ότι τό κοινόν θέλει συρρεύσει άθρόον, άντα • 
ποκρινόμενον εις τόν ζή) νον τού θιάσου, ό
στις έκτάς τής τέρψεως προσφέρει και πνευ· 
ματικήν τροφήν, διδάσκων τοιαύτα α
ριστουργήματα, έκθαμβοΰντα τον κόσμον. 

— Ό διευθυντής τού Φαληρικού θεά
τρου κ. Κωστόπουλος, απελπισθείς πλέον 
περί τής επανορθώσεως τών σπουδαίων ζη
μιών, ας υπέστη μέχρι τούδε ένεκα τών 
άνεμων και τών βροχών, απεφάσισε νά διά
θεση τό ύπόλοιπον τού καιρού είς ευεργε
τικός παραστάσεις. Και δή προσφέρει με-
γάλην έκτακτον εύεργ'ετικήν παράστασιν 
ύπερ τών τραυματιών Σέρβων. Ά γ γ έ λ -
λοντες τούτο,δέν δυνάμεθα νά μή έκτιμή-
σωμεν τά ευγενή και φιλάνθρωπα αισθή
ματα τού κ. Κωστοπούλου. 

Μή θαρρήτε πώς αντέχω νέα πάντα νά σας γράφω, 
Σαν τού φίλου «Νεολόγου» τόν σπουδαίο άρθρογφάφο, 
Τόν γν^στότατον είς όλους, τόν σοφό Ηοταμιάνο, 
Πού κανένας δέν τ ο ύ 'βγαίνει στήν πολιτική απάνω, 
Και 'μπορεί νά γράφη πάντα νέα άρθρα και ποικίλα, 
Νά γεμίζη τού σπουδαίου «Νεολόγου» μας τά φύλλα ; 

Έ γ ώ έχω ό καϋμένος ένα ντιπ ξερό κεφάλι, 
Και γ ια τούτο, άναγ'νώσται, δέν 'μπορώ, καθώς οί άλλοι 
ISà σας γράφω νέους στίχους όπου όποιος τούς διάβαζε 
Ά π ' τά γέλοια πού θά κάνη σαν τό ψάρι νά σπαράζη. 
Μή θαρρήτε πώς καλούπι έχω πάντα είς τό χέρι, 
Και 'μπορώ νά χύνω στίχους πρω>, βράδυ, μεσημέρι; 

Διά τούτο, άναγ'νώσται, 'ς τό έξης νά μή γελάτε , 
Κι' άπό μένα νέους στίχους και ωραίους νά ζητάτε, 
Επειδή, έάν θυμώσω, θά σας γράψω άραις μάραις, 
Σάλια, μίξαις, άηδίαις καί μεγάλαις κουταμάραις 
Σαν αύταίς ποϋ γράφω τώρα, καί χειρότεραις ακόμα 
Ά π ' εκείναις όπου βγ'άζει τού Η γ έ τ η μας τό στόμα. · 

Μή νομίζετε πώς έχω τό δαιμόνιο κεφάλι 
Τού καλού μας τού Μιμίκου, πού 'μπορεί ευθύς νά βγάλη 
Σ' ένα τέταρτο τής ώρας πέντε νέαις κωμωδίαις, 
Τρεις «χαρτένιους.Κοκορίκους,» δύω «"Ερωτος Ουσίαις,» 
«Λεοντάρια ΙΙαρανύμφους» καί «Κουκάκιδες» και τόσα 
Τραγουδάκια στή δική μας και στή Γαλλική τή γλώσσα ; 

Μή νομίζετε πώς είμαι καί έγώ σάν τόν 'Ροίδη, 
Τόν Αρχίλοχο τόν νέον, όπου ό,τι καί άν ιδη 
Είναι άξιος αμέσως νά τό κάμη καλαμπούρι, 
Κ.' άπ' έδώ κι' εκεί γυρίζει τήν σατυρική του μούρη 
Γιά νά 'δή κανένα πράγ'μα, πού νά δώση νέα ύλη 

, 'Σ τό γερά σατυρικό του καί εξαίσιο κονδύλι; 

ί Μή νομίζετε, πώς έχω καί έγώ τήν ευφυία 
Τού φιλτάτου Μανουσάκη, πού μέ τέχνη θαυμάσια 

Ενα μάτσο τάς ειδήσεις τού πολέμου πάντα κάνει, 
Καί πολιτικών δελτίον είς αύταϊς απάνω φτιάνει, 
Χι ολοένα καταστρέφει τήν Τουρκία δίχως κόπον, 
Καί ευθύς αναστατώνει, όταν Οέλη, κάθε τόπον j 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΣΕΙΣ. :* 
Καλάμαι, 10 Αύγ. 1876. v ¡ 

Φίλε Άριστοφανες ! i a 

Εις τόν διάβολο καί ό Κακουλίδης σουL 
5ΐαί τά θύματα τού Καφφέ-Σαντάν σου, 
κι' άς ήμαι κ' έγώ μαζύ μ' αυτά. Ά ! μά \¿ 
πλιά δέν ύποφέρεσαι ! Σύ θες νά κάμης V[-
τούς νειούς εκείνους πού είχανε τήν τύχην 
ν' άγαπήσουνε τήν Μαρίκα, τού Φασιλάκη Α 
τήν ψωριάρικη κατσίκα, τήν "Αννα, τοΰΙ . 
Μπουρατίνου τήν χωριάτικη χαβάνα, τήν I 
Αιμιλία, τού δόκτορα μας την κοκκώναΙ 
τήν γελοία, τήν Μαρία, τού ΜανόλαρουΙ 
τήν μεγάλη μωρία, τήν Λουίζα, τού Κα-Ι ^ 
ραγιαννάκη τήν δένδρινη σκίζα, καί τήν 
Τερέζα, εκείνη πού μούδινε το φιλί σάνI 
πρέζα, νά πάρουνε μιά γιά πάντα τά βου-Ι 
νά, ώς τά 'πήρεν ό Καρχαρίας μας άπό U 
τότε πού έρωτοκτυπήθη, καί τώρα δέν τόνΙ 
βλέπουμε.— Αναθεματισμένε, Κακουλίδη,Κ 
είσαι μοχθηρός, επειδή τις καί δέν αγάπη
σε καμμιά καί 'σένα, ή επειδή τις καί δέν|^ 
σε έσύστησε κανένας μας, θέλεις νά μάςΙ 
έκδικηθής, καινά έκδικηΟής έτσι καί όλους 
τούς Καλαματιανούς υστερών αυτούς άπό Ι 
ένα τέτοιο θέαμα, τό όποιον βλέπουν άπό ^ 
τήν ώρα πού έφύγανε ή γερμανικαις κα- , 
ρακάξαις Ά φ η σ ε τα,«Αριστοφάνη» μου, 
αυτά. Μήν ξανά δημοσιεύης τέτοια νά y 
ζής. Δημοσίευε όσα Οά σοϋ στέλνω καί ' 
βλαστήμα με. Δημοσίευσε, πού λες , αυτά Ι 
πού σοϋ γράφω καί Οά μάθης τί πατιρντίΙ 
Οά γίνη γιά δαΰτα,καί κατά πόσον Οά σω-Ι 
φρονισθή ό παράφρονας άρχοντας μας. 

Τήν προπερασμένη Κυριακή έκλέψανε,Ι 
ή τούς έκλεψε όπως θες 'πέ το, άπό τούς 
άγ . "Αναργύρους δυώ τρεις ά ν ά ρ γ υ ρ ο ι 
τήν ψυχοπαΐδα τής Κατερίνας ΈλευΟερί-
τσας, τήνκοκκώνα Έλενιώ Γραμματικά
κη,—ένα πολύ νόστιμο κοριτσάκι—καί τήν 
'πήγανε, δέν "ξέρω πού, ό ασίκης Παπ-Ά-
λεξανδρής δέν μού τά εΐπε. Ό κόσμος έχά-Ι 
λασε^γ ιά τήν κλεψιά αυτή, ό δέ κυρ δή
μαρχος μας άγρόν αγόρασε. . . έλεγε πράς| 
τούς ερωτώντας αυτόν . . . « α ί ! καί τί θά 
γίνω έγώ ; δραγάτης τών κοριτσιώνε; » 
Ά μ μ ' σάν έμαθε πώς τό κοριτσάκι ήτανε 
μπάνικο καί δεκάξη μάλιστα χρονώνε, τότε, 
σάν νά τού έβάλανε νεϋτι, έτρεξε υλ τά 
τέσσερα, ποϋ τέσσερα νά κάμη, καί γίά 
μιά στιγμή τήν εύρήκε 'ς του γερο-Γρί-
τζαλη τό κονάκι . . Τώρα τόν πιστεύω πώς 
εΐνε μάντυς γιατί έμάντεψε ποϋ ήτανε τό 
Έλενάκη τό καλό περιστεράκι. . . ΈκεΓ, 
ποϋ λές, άδερφοποιτέ μου, έπρεπε νά ήσου
να γιά νά έκαμάρωνες τόν Μανολάκη ποϋ 
έκορδεύετο 'μπροστά 'ς τό Έλενάκη, Vxáv 
δεκαοκτώ χρονών, παλληκαράκι, κ' έκεΐνο 
άπ' τό φόβο του έλαχτάριζε σάν μπαρμπου-
νάκι. . . Ψυχή μου! τόν έζήλεψα εκείνη 
τήν στιγμή, χ' έβλαστήμησα γιατί νά μή 
τόν έχω φίλο γιά νά μοιράζαμε τήν ευτυ
χία μαζύ . . . 

Έπε ι τα , άφοϋ τήν περιποιήθηκε σάν φι
λόστοργος πατέρας, καί τής εΐπε πώς Οά 
τήν ικανοποίηση διά τής νομίμου όδοΰ,— 
"Ά! όλα κι' όλα, ό Μανόλος μας άγαπα 
ϊ ή ν ν ό μ ι μ ο ν ó ο ό ν, δέν μοιάζει τού δα-

άλου τόυ Πετράκη, και γ ι ' αυτό ήθελε λη 
χωρίση τήν γυναικά του γιά νά πάρηΙσέ 
στεφάνι εκείνη τήν γερμανίδα ποϋ τού δη> 

Ιρί τά μυαλά—τήν έκλεισε σέ μιά αμα-Ιχα· 
, έβαλε άμαξα τόν Καρχαρία μας, έκ- Ιέδιί 
ίσθη καί αυτός μαζύ της, καί ποϋ τήνΙτεί 
ήγε ούτε κι' ό κυρ αστυνόμος μας δέν τό \ ιΙο 
ωρι'ζει. Τά κακά στόματα λένε πολλά, 'φι 
ι έγώ δέν τά πιστεύω, γ ιατί ξέρω, ποϋ θά 
ξεραθή καί νά μαραθή, τί αντίκα, πολύ-

μη εΐνε ό πολύτιμος δήμαρχος μας. Ή | γ " 
;όΟεσις αυτή έτελείωσεν έως έδώ, άλλά κα 
; τήν άγάπην τών κλεπτών τής Έλενί- ξε 
Γας έκ μέρους τοϋ κύρΜανόλου, ό όποιος έχ 
ύ ώς συμπέθερος έκαμε πολύ καλά τό γι 
ίρος του, καί ώς κουμπάρος πιστεύω νά ν' 
) κάμη καλλίτερα. γι 

Άμμ ' άν μάθης καί τής πατινάδες ποϋ δα 
άνει μέ κάτι άλλους άρκαντάσιδές του, ψ< 
5τε τί Οά πής ; Τότε δά τότε Οά ξεκαρ- Ορ 
,σθής άπό τά γέλοια. Ά λ λ ά γιά νά σοϋ Έ 
ά 'πώ αυτά χρειάζεται πολλή ώρα, καί οί Οι 
ναγνώσταί σου Οά παρακουραστοϋνε σή- α! 
ερα, άν 'πώ τούς καυγάδες ποϋ έκανε μέΙκι 
ν α άλλον δήμαρχον γιά μιά σκορδόπιστη, δ; 
ής τούμπες καί τούς χορούς, τούς άμα |σ 
έδες κοί τά σαμπαί, τούς καυγάδες κα ί ΐ λ 
•ής γροΟοπατινάδες ποϋ έπαιξε μέ ενα τ 
) ίτυλιώτην, τούς ρητορικούς λόγους τούς ά 
ίποίους ήθελε νά εκφώνηση είς μίαν έπίση-|μ 
ιον ύποδοχήν, τά βιο'λιά καί τά ζεύκια, κ 
ι λπ . κλπ . κλπ. "Ολ' αυτά Οά σοϋ τά περι-1 
^ράψω μεθαύριο μαζύ μέ τόν φίλον μ ο υ Ι 1 

ιόν Αντώνη τόν Ηαγώνη, ό όποιος ξέρει • 
άγγελώνη μιά ποϋ ζαχαρώνει, με τήν < 

κυρά θεόνη- αύτάς ό πειρασμός γνωρίζει I = 
τά πάντα τοϋ Μανόλαρου, γ ιατί κι' αυτός ' 
κάπου κάπου νυχτοπερπατεί μέ τόν κυρ Γ 
Δήμαρχο μας. Ό επιστήθιος σου 

Γ ε ρ ο—Μ α ν έ α ς 
Ό νέος Ήρακλέας. 

—«*^·-®»*«— 

Σύρα 10 Αυγούστου 1876. 

Καλέ Αριστοφάνη! 

Καλέ έμάθετεν τά χαλασμό, ποϋ γίνηκε 
'ς τή Σύρα μας άπό τότε ποϋ ξεπε'σανε ή ' 
σφάντζικαις; καλέ έν ε ί ξ ϊ ί ' τ ε ίντα κ«χά ! 

γίνεται 'ς τή Σύοα γ : ' αυτή τήν αναθεματι
σμένη μονέ3* ', ιντα νά σας 'πώ, διαβόντρου 
Ά ρ • σ τ ο φ ά ν η ! Έδώ έφούντωσε ό νους 
όλονώ τών έμπόρω, καί έν είξέρουνε ίντα 
νά κάνουνε. "Ολαις ή πάγκαις έπήγανε 
διά φούντου, καί πολλοί Χιώταις μεγαλο-
έμποροι κομμάτ' ακόμη ήλειπε νά κάμου-
νε φαλιμέντο. Έτοϋτο τό κακό ποϋ είδα 
'ς τή Σύρα τούτηνε τή χρονιά έν θυμούμαι 
νά γίνηνε άλλη φορά. 3Ιά σάν νά μή μας 
ηφτανε έτοϋτο τό κακά, μας ήλθανε αύ
ταις τής ήμέραις καίμερικοί παληοεβραΐοι 
(έν είξέρω άπό ποϋ) καί μας ήφεραν οί τρισ-
κατάρατοι ένα τ.ψ.1^ο·χο ψεύτικαις μονέ-
δαις Τούρκικαις. Αυτοί οί παλληοεβραΤοι 
μας ήκαμαν άνω κάτω τήν αγορά μας μέ 
τής Τούρκικαις μονέδες, καί μή ρωτάτε 
ίντα τραβούμε οί κακόσορτοι μ' αυτούς τούς 
τρισκατάρατους. "Ολη την ήμερα γυρίζου-
νε οί αναθεματισμένοι σάν τούς τριχοδεμέ-
νους, καί με κάθε τρόπο γυρεύουνε νά αλ
λάξουνε τής ψεύτικαις μονέδες μ; τής ά-

Οιναϊς. Πολλοί έμποροι, πουναι σπίρτο 
τέτοιαις δουλειαϊς, τήν ήπαΟαν Χιώτικη, 
;αδή θέλω νά σας 'πώ πώς έγελαστή-
ιέ καί έπήρανε ψεύτικαις μονέδες καί 
ίχανε άληθηναϊς. Αυτή τή δουλειά έκόν-
\α. νά τήνε πάθω κ' έγώ, μά ή χάρις τής 
iyαγίας μ' έβοήθησε καί τήν έγ/.ύτωσα 
:ηνά· άλλοιώς, έν ξέρω ίντα φουρτούνα 
μ' έπλάκοινε. 

"Ο'λοι οί νοικοκύριδες κάθε ώρα καί στι-
.ή στέλλουνε 'ς τά δαίμονα τήν μάννα 
ί τόν κύρη έκεινοϋ ποϋ γίνηνε αίτια νά 
πέσουνε ή σφάντζικαις. Καί νά σάς 'πώ, 
ουνε μεγάλο δίκηο είς ό,τι κι' άν πουν* 
ατί εΐνε μεγάλη αμαρτία νά καταντούνε 
απομένουνε τόσοι άνθρωποι χωρίς βρακί 
ά τά πείσματα τοϋ ενός καί τοϋ άλλου 
ιμόνου. Εΐνε μεγ-άλο κρίμα καί άδικο νά 
>φοϋνε άπό τήν πείνα τόσοι πτωχοί άν-
•ωποι, καί νά ξεν'τέρίζοονται οί μεγάλοι, 
,ν είξέρεις, διαβόντρου Αριστοφάνη, πώς 
ιμώνω σάν βλέπω τέτοια πράμματα. Τά 
;ματά μου βράζουνε καί ανεβαίνουνε 'ς τό' 
ϊφάλι μου νά μέ πνίξουνε. Μά πήτέ μου 
χ, καλέ Αριστοφάνη, έν Ουμώνετεν καί σείς 
αν βλέπετεν τέτοιαις άδικίαις ; Αυτοί ποϋ 
έγουνται μεγάλοι κάθε τόσο ρημάζουνε 
ούς φτωχούς ανθρώπους, καί γιά κανένα 
λλο έν φροντίζουνε οί ασυνείδητοι, παρά 
.όνο γ ιά νά φανε, ποϋ νά φάνε τή λωβια 
αί τή σκουρδοϋλα. 

Τί τός έφταιξε πάλι ή κακομοίρα ή σφάν-
:ζικα, καί τήν κατατρέξανε τόσο πολύ ; 
ί α λά τόσο καιρό ήκανε τήν δουλειά του 
>λος ό κόσμος μέ τήν σφάντζικα· μά έν 
ίίξέρω ίντα δαίμονας έκούντησε εκείνο τόν 
)πουργό τών Οικονομικών (ποϋ . . . ποϋ . . 
(]0ελα νά 'πώ μιά κατάρα, μά άς τήν κα
ταπιώ,) καί ήκαμε τόν κόσμο άνω κάτω. 
Εν έκαθούτανε 'ς τ' αυγά του ; τί ήθελε 
άματις νάμάς δείξη μ'αύτό ποϋ 'κανε ; πώς 
εΐνε οικονομολόγος ·, φουρτούνα νά τόν εύ-
ρη ! Έν έντράπηκε κομμάτι; έν έλυπήθη-
κε τόσο κόσμο ; ίντα δαιμόνιο τού ήμπηκε 
'ς τό κεφάλι, καί μάς ήκαμε τούτο τό άδι
κο ; Εΐχα σκοπό νά σάς γράψω καί άλλα 
πολλά άτ-άνω σ' αυτή τ/;ν ύπόθεσι τής μο-
νό2σ.ς, μά έν 'μπορώ, νά σάς χαρώ· γιατί 
έΟύμωσα πολύ, καί άν γράψω ακόμη μιά 
λέξι , Οά κοκκινίσω σάν αστακός καί φοβού
μαι μή σκάσω. 

Χαιρετίσματα πολλά πολλά. 
Μ ι σ έ Τ ζ ω ρ τ ζ ή ς , 

πρώτος σαράφης τής Σύρας. 

ΓΝΩΣΤΟΤΟΠΟΙΗΣΙΣ. 
"Ενεκα τής μή εγκαίρου επιστροφής τών 

αγγελ ιών μας, άνεβάλλαμεν τήν βελτίω-
σιν τοϋ φύλλου μας μέχρι τής 1ης ή 15ης 
Σεπτεμβρίου. Παρακαλοϋμεν όθεν καί πά
λιν τούς δυστροποϋντας συνδρομητάς μας 
νά εύαρεστηθώσι νά μάς στείλωσι τήν συν-
δρομήν των μέχρι τής πρώτης τοϋ μηνός, 
καθότι, άλλως , θά διακόψωμεν τήν περαι
τέρω πρός αύ:ούς αποστολή; τοϋ φύλλου 
μας καί θά άναγκασΟώμεν νά τούς ένάξω-
μεν δικαστικώς. 

Πιστεύομεν ότι οί κύριοι συνδρομηται 
μας δέν Οά φανώσι τόσον ανηλεείς πρός 
τόν πτωχό ν " Α ρ ι σ τ ο φ ά ν η ν. 



ΔΕΛΠΓΕΩΡΓΠΣ. 

Ζαημάκο μου, λυπήσου 
• Τόν παμπάλαιόν σου φίλον 
ΤοΟ Συντάγματος τόν στύλον! 
Νά χαρής τά νειάτα σου, 

Νά χαρής και τήν ψυχή σου 
Καί τήν μαύρη γάτα σου. 

"Ελα, κάμ' ελεημοσύνη, 
Πολυεύσπλαχνε Ζαήμη, 
Τουρκικό μου καλντερίμι, 
Νά χαρής τή μύτη σου 

Καί τήν νομιμοφροσύνη 
Καί τό νέο σπίτι σου. 

Άφησε τόν Κουμουνδούρο 
Που σκληρά σέ κοροϊδεύει 
Καί σέ καταμασκαρεύει, 
Νά χαρής τό κόμμα σου, 

Τό πηχυάρικό σου ποΰρο 
Καί τ ώραιο στόμα σου. 

'Άφηστον κ" έλα μαζύ μου, 
Ζαημάκο μου χρυσέ μου, 
Τρύλονε βασιλικέ μου, 
Νά χαρής τό μποϊ σου, 

Να χαρής καί τή ζωή μου 
Καί τ' αρχαίο σώϊ σου. 

Έ λ α , ή Πατρίς μας κράζει... 
"Ελα, έλα, κινδυνεύει, 
Νά τήν σώσουμε γ υρεύ ε ι . . . 
Τήν ευχή της θάχοομβ. 

'Π σιωπή σου μέ σπαράζει 
Τώρα ποΰ γ ι ' αυτή καί μόνη 
Σάν λειοντάρι μάχουμαι. 

ΖλΗΜΗΣ. 

Ξεφορτώσευμαι, β^ωμύλο, 
ΙΤαυσε τί)ς δημοκοπίαις 
Καί ττ,ς τόσαις άγυρτίαις 
Κι' όλα σου τά ψέμματα. 

Άνθρωπον δέν κάνω φίλο 
"Όπου έχει είς τήν ράχ_ι 
Ό λ ω ν τ ' άναΟέμα-.α. 

ί ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΟϊ ΜΙΛΛΐ\0Γ. 


