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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ 
Λι' εκαςτον στίχον διατριβών λεπ. 50 . 
Δικαστικών κατασχέσεων ι 8. 
ΑΕ αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον τοΰ ΙΙαν. 11. Πηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαί απευθύνονται είς αυτόν. Ή δ̂  
σύνορο [/.ή εινε υποχρεωτική δι' εν Ιτος 

καί προπληρόνεται 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. 

"Ο π α ρ ά τ ά ς ό χ θ α ς τ ο ΰ β α θ ρ α κ ο -
τ ρ ό φ ο υ ' Ι λ ι σ σ ο ϋ α ρ χ α ι ο λ ό γ ω ν 
π ο λ ι τ ι κ ό ς . 
Καθώς μικρά τις και ασήμαντος δόσις ρη-

τινελαίου δύναται τον στόμαχον ν' αναστά
τωση και πάντα τά έν αύτώ υπάρχοντα ν' 
άποδιώξη, οΰτω και ή περί τών έν "Ολυμπία 
ύπό τών Γερμανών γενομένων άνασ/.αφών 
χαί ανακαλύψεων περισπούδαστος και σοφή 
(κατά τήν φίλην «Εφημερίδα»), διατριβή 
και μελέτη του γνωστοΰ ήδη προ πολλού 
εις τον έξω κόσριον ξυγγραφέως τοΰ κλα 
σικοΰ εκείνου προς τάς ξένας αϋλάς Ααυ-
ριωτικοΰ υπομνήματος, οΰτω λέγομεν και 
ή είς τήν τοϋ Σαιξπήαρ γλώσσαν μετάορα-
σις, χαί κατά παράκλησιν, ή άδρα δαπάνη, 
καταχώρισις εις δύω τοΰ Αονδίνου εφημε
ρίδας, της περί Ολυμπίας αρχαιολογικής 
«κείνης εκδρομής και περιγραφής, άνεστά-
τωσε και συνετάραξε τον αρχαιολογικών τής 
Αλβιόνος κόσμον, άπαντες δ' οί έκεΐ Σύλ
λογοι, τά Κλούβ και τά επιστημονικά σω
ματεία, μηδ' αύτοΰ τοΰ «Αθηναίου» εξαι

ρουμένου, μια φωνή έσπευσαν τηλεγραφικώς 
(δια τής ύγράς όδοϋ), νά συγχαρώσιν, άνα-
γορεύσωσι και όνομάσωσιν έπίτιμον και άν-
τεπιστέλ7νθν μέλος τον παρά τάς όχθας τοΰ 
βαθρακοτρόφου Ίλισσοΰ δ ι ά σ η μ ο ν άρ-
χαιολόγον της νέας Ελλάδος πολιτικόν κ. 
Δεληγεώργην. 

Άσιανολόγοι δε και Έλληνισταί χληθέν-
τες τοΰ ονόματος αύτοΰ έζητήθησαν νά όώ-
σωσι τήν παραγωγήν και έννοιαν, διότι οί 
τοΰ Τζιών Μπούλ φ'λοπερίεργοι απόγονοι 
και τοΰτο νά έξακριβώσωσιν ηθέλησαν έξε-
πλάγησαν δε και έθαύμασαν δια τήν τοΰ ο
νόματος σύνθεσιν, μαθόντες ότι Δεληγεώρ-
γης Τρελλογεώργ/jv σημαίνει. 

Και μολονότι οι "Αγγλοι έξωκειωμένοι 
είσίν εις τά τοιούτου είδους έκτακτα πνεύ
ματα, διότι πάντες ανεξαιρέτως οί πολιτι
κοί αυτών άνδρες, τών πολιτικών άπομα-
κρυνόμενοι, ου μόνον τοΰ Όμηρου θαυμά
σιοι μεταφρασταί και σχολιασταί γίνονται, 
ά λ λ α και βοτανικοί, και αρχαιολόγοι, και 
θεολόγοι, καί δή και ξυλοσχίσται αμίμητοι 
αναφαίνονται, καί παράδειγμα ή προ μικροΰ 

προσενενθεΐσα τώ Γλάδστωνι επίτιμος προε
δρεία τοΰ σωματείου τών ξυλοσχιστών, δια 
τήν τέχνην καί ταχύτητα, ην ανέπτυξε δια 
τριών κτύπων τοΰ πελέκεως αύτοΰ, άποκό-
ψας μέγιστον δένδρον, μολονότι λέγομεν 
έξωκειωμένοι είσίν, ουδόλως ήθελον παρα-
ξενευθή αν έμά^θανον ότιΔεληγεώργης τις, 
απομακρυνθείς τών πολιτικών μετά τά Ααυ-
ριωτικά, έπεδόΟη είς τήν καλλιέργειαν τών 
έν Μεσολογγίω απέραντων εκείνων εκτά
σεων γαιών, άς κ λ η ρ ο ν ο μ ι κ ώ δ ικα ι -
ώ μ α τ ι καταλαβών κέκτηται, χαί πρόεδρος 
επομένως ελληνικού τίνος σωματείο1; ξυλο
σχιστών επαξίως άνηγορεύθη. 

Ά λ λ ' οποία ΰπήρξεν ή έκπληξις α υ τ ώ ν 
ίοόντων τοΰτον άρχαιολογοΰντα,καί δή δι
δάσκοντα, και διά νέων ανακαλύψεων άπλε-
τον έπιχέοντα φώς είς τά σκοτεινά τής αρ
χαιολογίας δώματα· μή τυχόν μικρά άνα-
κάλυψιςήνε ότι οι κίονες τοΰ έν Όλυμπία 
μεγάλου ναοΰ είσί ρυθαοΰ Δωρικοΰ μέ ρ α-
β δ ώ σ ε ι ς ; (πας τής ελληνικής αρχαιο
λογίας άγευστος δικαίως δύναται νά υπόθε
ση ότι υπάρχει καί Δωρικός ^υθμός κιόνων 

Κ Η Π Ο Σ 
Λ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ. 

Για νά δείξουν ότι έχουν και οί Έλληνες καρδία», 
Και αισθήματα γενναία καί πολλήν φιλανθρωπίαν, 
Καί δεν είναι, καθώς λένε καί νομίζουνε οί ξένοι, 
Στης ληστείαις καί είς όλα τά κακά συνειθισμένοι, 
Απεφάσισαν τούς Σέρβους τραυματίας νά συνδράμουν, 
Καί έσκέφθησαν γιά ιοΰτο μια παράστασι νά χαμουν. 

Αοιπόν έγινε αμέσως εις τόν Φαληρέα κάτω 
Μια παράστασις μεγάλη καί σπουδαία τω Σαββάτω, 
Καί τήν Κυριακή μια άλλη, καί ανάψανε ρετσίναις 
Κι' έστολίσανε τους πάγκους τοΰ θεάτρου με μυρσίναις, 
ΚΓ έφωτίσθησαν τά μέρη τοΰ Φαλήρου χαί τά μπάνια, 
Kt' έφθαν' ό χαπνός τών φώτων ώς απάνω στά ουράνια. 

Καί έκεΐ εις τ ο θ Φαλήρου το ώραϊο ακρογιάλι 
Έγινότ*νε αντάρα καί πανήγυρις μεγάλη, 
Γιατί ώμορφαις ρουκέταις χαί βεγγαλικά άνάπταν, 
Καί τά κύματα γυάλιζαν καί θαρροΰσες πώς άστράπταν, 
Κι' ολοένα τράκα τροΰκες άπ' έδώ κι' έκεϊίβροντοΰσαν, 
Κι' αερόστατα μεγάλα στον αέρα Ιπετοΰσαν. 

Εις τήν πόρτα του θεάτρου δύω δίσκους είχαν βάλει 
Γιά νά ρίχνουν όσα θέλουν οί μικροί και οί^μεγάλοι, 
Καί κοντά στους δύω δίσκους έκαθόταν μ' ησυχία 
Δυώ κυρίαις, που ανήκουν στήν μεγάλη κοινωνία, 
Μέ φαρδυά πλατυά φουστάνια τοΰ συρμοΰ κορδαρισμέναις,, 
ΚΓ άπό πάνω έως κάτω στό διαμάντι βουτημέναις. 

Καί χοντά έχει καθόταν καί φιλογενείς καμπόσοι, 
Όπου έχουν τήν πατρίδα εις καιρούς'κρισίμους σώσει, 
Κι' όταν ελθη είς ανάγκην, καί τά πλούτη των άφίνουν, 
Καί το ύστερο λεπτό των μ' εύχαρίστησι τό δίνουν. 
Μα τί κάθημαι και λέγω διά τους φιλογενεΐς μας, 
Άφοΰ πάντοτε φροντίζουν νά πλουτιζη ή πατρίς μας j 

ΑΡΙΣΤΟ ΦΑΝΗΣ 



ομαλών άνευ ραβδώσεων, ένώ και αυτός ό 
αριθμός των ραβδώσεων ύπό της αρχαίας 
τέχνης εϊνε ώρισμένο;), άλλα δεν περιορί
ζονται μέχρι του σημείου τούτου αί άνακα-
7νύψεις του ημετέρου αρχαιολόγου, διότι 
•προβαίνων μάς διδάσκει ότι ό ναός ό έν Ό-
λυμπία εινε ώκοοομημένος επί κρηπΐδος έ-
χούσης βαθμίδας τρεις (σημειωτέον δτι ου
δείς ναός της αρχαιότητος έπετρέπετο υπό 
τής τέχνης νά εχη πε;,ισσοτέρας βαθμίδας 
ή όλιγωτέρας). 

Εκείνο δ'όπερ επιστέφει τό όλον τής δια
τριβής (διότι τοϋ Αριστοφάνους δεν εΐνε 
έργον νά προχώρηση είς λεπτομερή έξονύ-
χισιν των άπειρων όμοιας φύσεως τοϋ κ. Δε-
ληγεώργη ανακαλύψεων) εΐνε ή άπομίμησις 
μεθ' ής απομιμείται τούς την Ελλάδα έπι-
οκεπτομένους ξένους, δηλ. θαυμάζει τό κλί
μα και τόν ορίζοντα τής Όλυμπίας· και είς 
μεν τούς βιοϋντας ύπό τόν ομιχλώδη τής 
Αγγλ ίας καί Γερμανίας ούρανόν συγχωρεί 
ται τοΰτο, άλλ' είς εκείνον όστις τοσάκις 
είδε τήν έν Αθήναις θαυμασίαν τοϋ ηλίου 
άνατολήν καί δύσιν, τόν λαμπρόν καί ποικί-
λον των ορέων τής Αττικής χρωματισμόν, 
τό γλυκύ έν γένει καί ήμερον τής φύσεως, 
δεν εΐνε τερατώδες νά Οαυμάζη τόν ορίζοντα 
τής Όλυμπίας; 

. Αΰτη δ' ή διατριβή ένώ ως προς τήν ίπι-
στημονικήν αυτής άξίαν τών επιστημόνων 
τόν γέλωτα μέλλει νά κινήση, μεγάλην κα
τά τής πατρίδος ημών θέλει προξενήσει τήν 
άγανάκτησιν, άμα παρατηρηθώ) ότι όχι μισ-
έλλην τις Φαλμεράγερ, άλλ' αυτός ούτος 
δ άλλοτε τής χώρας προϊστάμενος, γράφει 
δτι τά ωραία τής Όλυμπίας ιερά δάση κα-
τέστρ3ψεν ουχί τών Τούρκων ή βάρβαρος 
χειρ, ούτε τοϋ Αιγυπτίου Ίμπραίμ ή εισβο
λή, άλλ' ή αβελτηρία τών έλλην. άρχων.'! 

(ακολουθεί). 

ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ 
Μεγάλη κίνησις παρατηρείται καθ' άπα

σαν τήν Άνατολήν. Ή Τουρκία ήρχισε μετά 

πολλής σπουδαιότητος νά όχυρώνη τά Ιν 
ή Ανατολή ©ρούρια διά μεγάλων τηλε

βόλων. Πολλαί άγοραί όπλων γίνονται, καί 
στρατοί στέλλονται καθ' όλας τάς διευθύν
σεις, οδηγούμενοι ύπό γενναίων καί εμπεί
ρων στρατηγών. Ουδείς είξεύρει ποϋ ν' άπο-
δώση τήν κίνησιν ταύτην τής Τουρκίας, η
μείς όμως δεν διστάζομεν νά τήν άποδώσω-
Μ,εν εις τήν περί προπαρασκευής τής Ελ
λάδος διασαλπισθεΐσαν άγγελίαν. 

— Κατά νεώτερον τηλεγράφημαέκΚων
σταντινουπόλεως, τά τουρκικά στρατεύμα
τα μετά πεισματώδη καί μακρόν αγώνα ένι-
κήΟησαν κατά κράτος ύπό τών Σέρβων. Ώς 
εκ τούτου ή υγεία τοϋ Μουράτ έχειροτέρευσε, 

— Τέλος πάντων έδημ,οσιεύΟη ή εκθεσις 
τοϋ διοικητικοϋ Συμβουλίου τών Μεταλ
λουργείων Λαυρίου, έξ αυτής δέ μανθάνο-
μεν ότι έξηντλήΟησαν μεν αί σκωρίαι, αλ
λά χρησιμοποιείται έτερα ουσία, ην ώνόμα-
σαν γ α ρ μ π ί λ ι ο. Χαρά 'ς τήν τύχη τών 
μετόχων, οΓτινες πλουτήσαντες από τάς 
σκωρίας καί έκβολάδας, τώρα νέα πηγή 
πλούτου παρουσιάζεται, τό γαρμπήλιο. Τί 
διάβολο,γαρμπήδες ήσαν οί άχρι τοϋδε διοι 
κ!]σαντες τήν έταιρίαν καί δεν κατώρθωσαν 
ν' ανακαλύψουν τόν νέον τοΰτον Οησαυρόν 
το γ α ρ μ π ή λ ι ο , τό δή καί πυγολαμπίς 
ύπό τών αρχαίων λεγόμενον, δ έστι μεθερ 
μηνευόμενον χολοφωτιά, ήτις λέξις εύρηται 
έν τη κοινή φράσει «μας πωλοΰν κολοφω-
τΐαΐς για φανάρια». 

— Κακίζει ή «Έφημερίς» τόν πτωχό ν 
Μητροπολίτην Αθηνών, διότι υπέρ τών χρ 
στιανών τραυματιών έδωσεν 1 1 2 δραχ., και 
ταύτας έκ τοϋ υστερήματος αύτοϋ· άλλ' ό 
διευθυντής τής «Εφημερίδος»,ούτινος ό πα 
τήρ έκ τών ιδρωτών τών λογίων έπλουτισε 
τί έδωκε ; τόν Χ ά ρ τ t ν ο ν Π ε τ ε t ν 6 ν 

— ΚαΟά θετικώς πληροφορούμεθα, ό έν 
τω Βαρβακείω παραδίδων τήν Τουρκική 
διάλεκτον κ. Γρηγοριάδης είναι κατάσκο 
πος τής Τουρκικής Κυβερνήσεως ύπό ψευ 
δες Ονομα τό αληθές όνομα του είναι Ίμ· 
βραήμης. Έφιστώντες τήν προσοχήν τής 
Κυβερνήσεως έπί τοϋ δολίου τούτου κα 

τασκόπου, έπιφυλασσόμεθα προσεχώς νά 
έξιστορήσωμεν τά κατ' αυτόν. 

— Λέγεται ότι δ δ ό κ τ ω ρ ίν άπσέν-
τ σ ι α κ. Αλέκος Θεοδωρίδης τοσούτον εΐνϊ 
νθουσιασμένος υπέρ τθϋ αγώνος τών Σέρ

βων, ώστε χάριν αυτών προσφέρει όλόκλη-
ον τό έφετεινόν βίσόδημα τοϋ έν Κηφισσία 

άγγουρώνός του. 
— Μας γράφουσιν έκ Λαυρίου, ότι έ-

παύθη ό αξιόλογος ιατρός κ. ΜητσόΛου-
λος, όστις εΐχεν έξοικειωθί) μέ τάς ιδιο
συγκρασίας τών εργατών, καί άντ' αύτοϋ 
διωρίσθη κάποιος Μικρός (όχι κατά τά 
σώμα) μέ μηνιαΐον μισθόν δραχ. 200 καί 
ουχί 300, ας έλάμβανεν ό κ. Μητσόπου-
λος. Ή εταιρία, μή εύροΰσα,φαίνεται, 1«-
τρόν καθώς πρέπει, κατέφυγεν είς τήν φβή-
νιαν, χωρίς νά τήν^μέλλη καθόλου αν υ
πάγουν κατά διαβόλου όλοι οί έργάται. 
Παράδοξος όμως είναι ή οικονομική τής 
εταιρίας· διότι, ένώ κάμνει οίκονομίαν είς 1 

τόν ίατρόν, πληρώνει είς τόσους άλλους 
κυρίους 300, 400 και 500 δραχμάς μό
νον καί μόνον διά νά χάπτωσι μ υ ί γ α ι ς. 
Οπωσδήποτε οί μέτοχοι πρέπει νά λογί-
ζωνται ευτυχείς διά τήν νέαν ταύτην οί
κονομίαν. 

— Καθά μανθάνομεν έκ Λονδίνου, ή έκεϊ 
εταιρία τών Ξ υ λ ο σ χ ι σ τ ώ ν , άναγνοϋ-
σα τάς σπουδαίας άρχαιολογικάς γνώσεις, 
τάς οποίας ό κ. Έπαμ. Δεληγεώργης ανα
πτύσσει έν τή περί ανασκαφών τής Όλυμ
πίας πραγματεία του, καί άναγνωρίσασα 
τόν άνδρα ώς διάσημον άρχαιολόγον και δυ-
νάμενον νά πραγματευθή εντός Ολίγου καί 
περί γεωργίας, βιομηχανίας, ναυτιλίας, εμ
πορίου κλπ., άνεκήρυξεν αυτόν έν έκτάκτψ 
συνεδριάσει έπίσημον αυτής μέλος. 

— Μανθάνομεν ότι ό οπλαρχηγός ταγ
ματάρχης Δ. Σκαλτσάς, ζηλώσας τόν χ . 
Πάνον Κολοκοτρώνην, άπεβ.βάσθη είς τήν 
Σερβίαν μετά τριακοσίων Ελλήνων εθε
λοντών. Πιστεύομεν ότι ό χ . Σκαλτσδς, 
ώς γνήσιος καί αληθής απόγονος τοϋ ήρωος 
τών Θερμοπυλών Λεωνίδα, θέλει προτιμή
σει νά χαθή, ώς εκείνος, μετά τών τριακο-

Λοιπόν 'φύγαν όσοι ήσαν στ' ακρογιάλι μαζεμμένοι, 
Και αρχίνισε ό κόσμος είς τό θέατρον νά "μπαίνη, 
Για ν' άκούη τό τραγούδι τοϋ βαρύτονου Καζέλλη . . » 
Τότε έρριχν' ό καθένας είς τόν δίσκο δ,τι θέλει, 
Κι' ένας έβαζε δυώ διάραις, άλλος μόνον μια πεντάρα, 
Ά λ λ ο ς ένα νέο φράγκο, κι' άλλος μια παληά δεκάρα. 

Και ένώ ό κόσμος μέσα είς τό θέατρο περνοΰσβ, 
Κι' όσα ήθελε καθένας είς τόν δίσκο έπετοδσε, 
Νά ! καί βλέπω τόν Σκουζέ μας, τόν μεγάλο γαλαντόμο, 
Ποϋ πετάει τούς παράδες σαν κριθάρι μες 'στόν δρόμο, 
Κι' ενα μόνο κακό έχει, ποϋ γκρινιάζει χαί μαλλώνει, 
Ά μ α δίνη μια πεντάρα ν' άγοράσ' ίνα λεμόνι. 

Σαν έφάνη ό Σκουζές μας, οί μικροί καί οί μεγάλοι 
Έστηλώσανε τά 'μάτια γιά νά 'δοΰνε τί Οά βγάλη 
Άπό τό βαρύ πουγγι' του, καί εκείνος μέσα 'μπαίνει, 
Καί μια σφάντζικα άφίνει εις τόν δίσκο τρυπημένη. 
"Ολοι τότε έθαυμάσαν χαί έφώναξαν μέ μία. 
ί("Ω χαρά είς τήν μεγάλη τοϋ Σκουζέ γαλαντομία.» 

Ά μ α δ Σκουζές έμπήκε είς τό θέατρο, έφάνη 
Ό μεγάλος θεολόγης, όπου τόσους κάπους κάνε» 
Κι' ολοένα κουβαλάει μηχανάς άπ' τήν Α γ γ λ ί α , 
Γιά νά δίνη ζωή πάντα είς τήν βιομηχανία. 
Λοιπόν πέτοιζο « τ ό ν δίσκο καί αυτός ενα φυσέκι 
Μβ μονόλεπτα καί διάραις, καί έστάθηκε παρέκει. 

Γίά ! εκεί καί ό Πλατύς μας, ποϋ στά πλούτη βΤναι Κροίσος 
Καί κανένας άλλος Χιώτης μέ αυτόν δεν είναι ίσος, 
Καί ακόμη διευθύνει μιά μεγάλη εταιρία, 
Ποϋ τήν λένε «Περιχλέα» κι' έχει τόσα μεταλλεία· 
Είς τόν δίσκο ρίχνει μίαν μετοχήν τής ιδικής του 
Εταιρίας, καί ακόμη μίαν άλλην τής Κ α ρ ύ σ τ ο υ , 

Σάν έμπήκε κι' δ Πλατύς μας, έπροβάλλανε καί άλλο* 
Τραπεζΐται, τοκογλύφοι χαί φιλογενεΐς μεγάλοι, 
Καί έβγαζαν άπ' τήν τζέπη τό βαρύτατον πουγγί των, 
Καίστόν δίσκο ρΊ'χναν ό,τι τούς βαστοΰσεή ψυχή των, 
Κι' έτσι γέμισε δ δίσκος άπό τοΰτον κι' άπ' εκείνον. 
Προς τιμήν πολλήν χαί δόξαν αίωνίαν τών Ελλήνων. 

σίων του, πολέμων εναντίον τών βαρβάρων, I 
ή νά χύψη τόν αυχένα ώς δειλός καί άν-| 
ανδρός. 

— Μας γράφουσιν έξ Αργοστολίου τής 
Κεφαλληνίας, ότι έγένοντο αί εξετάσεις 
τοϋ εκεί δημοτικοϋ σχολείου, όπερ διευ
θύνει ή Χ. Μαριάνθη Νιχολάου, λίαν ευδό
κιμος χαί ίχανή διδασκάλισσα. Αί εξετά
σεις έτελείωσαν έν μέσοι γενικής χαράς, 
πάντες δε συνεχάρησαν τή κ. Μαριάνθη, 
διότι επέδειξε τόσον εύπορους τούς καρ
πούς τής διδασκαλίας της-

— Γράψαντες είς παρελθόν τι φύλλον 
περί τοϋ έν Καλάμαις αξιότιμου έμπορου 
X. Χρήστου Περίχαρου, δεν προύτιΟέμεΟα 
παντάπασιν νά προσβάλωμεν αυτόν, ώς υ
πέθεσαν αγαθοί τίνες Καλάμιοι. Τόν κ. 
Περίχαρον τόν έκτιμώμεν καί ώς πολίτη-; 
καί ώς έμπορον άν δέ άνεφέραμεν μεταξύ 
άλλων καί τόνομά του, απλώς μόνον ή-
Οελήσαμεν νά άστειευΟώμεν. 

— Έν Αγγλ ία ό έπί τών κυνών φόρος 
απέφερε πρόσοδον κατά τό τελευταίον έτος 
λιρών στερλινών 343,257. Έάν καί ή Ελ
ληνική κυβέρνησις έφρόντιζε νά θέση φό 
ρον καί έπί τών κυνών, ουδόλως παράδο 
ξον άν έντάς ενός τό πολύ έτους είχομεν 
σπουδαϊον έΟνικόν στόλον. Πιστεύομεν ότι 
ή μέλλουσα βουλή τών άντιπροσώπων,ήτις 
0ά συζήτηση περί τών μεγάλων συμφερό 
των τοϋ έθνους, δεν θά άμελήση νά θέση 
ύπό συζήτησιν καί τό άριστον τούτο μέτρον. 

ΤΙΙ.ΥΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ. 
Β ο ρ δ ε ά ν ο υ κ α ι Σ α ς . 

Οί κάτοικοι τής Γουαδελούπης έπανεςά 
«ιησαν. Ή αιτία άγνωστος. 

Ό καταρράκτης τοϋ Νιαγάρα έπ7^ημμή 
ρυσε. Κατέστρεψε πολλά πελώρια δένδρι 
καί ένα ούρανομήκη πλάτανον, είς τόν ο
ποίον ήσαν σκαλισμένα τά ονόματα δύω 
Λόρδων. 

Οί αυτόχθονες "Ινδοί και οί χατοικοϋντες 
τάς Βα~Λεαρίδας Νήσους ήρχισαν νά σκέ-
«τωνται περί Συντάγματος. 

Ό Σάχης τής Περσίας προσέφερεν ώς 
δώρον εις τόν αυτοκράτορα τής Κίνας ένα 
μεγαλόσχημον χοίρον. 

Είς Καλκοϋταν γυνή τις έτεκεν άρκού-
δαν. Καί ή γυνή καί ή αρκούδα ζώσιν εισέτι. 

Μέρα νύχτα τρέχω μόνος 
Μέ φανάρι είς τό χέρι 
Καί ζητώ σ' όλα τά μέρ η 

Νάβρω τά παιδάκια μου. 

Ά χ , νά μήν τούς 'βρί] ό χρόνος 
Όσους ήτανε αιτία 
Κ' έφεραν τήν δυστυχία 

Στά χαλά βωιδάκια μου. 

IIλιάζει ή ήμερα 
Ποϋ με όλους μου τούς φίλους 
Στή βουλή ωσάν τούς σκύλους 

Θί νά μας τραβήξουμε 

Έξυπνήσατβ, παιδιά μου, 
Καί σηκώσετε τήν χώρα, 
Γιατί έφθασε ή ώρα. 

Όπου Οά μάς πνίξουνε. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, 
Τέ)νθς πάντων ηύτυχήσαμεν νά μάθωμεν 

•κερί τής καταστάσεως τής υγείας τοϋ 
παράφρονος Σουλτάνου Μουράτ. Επίσημος 

' Ευρωπαίος Ιατρός, έλθών έκ Βιέννης είς 
Κωνσταντινούπολη, έπληροφόρησε τόν ά-
νήσυχον κόσμον, ότι ή Α. Μ. ό Σουλτάνος 
Μουράτ ύπέφερεν άπό φοβεράν άυπνίαν, 
ήτις έπήλθεν είς αυτόν έχ τών πολλών α
παίσιων συμβάντων, καί μάλιστα τοϋ ψαλ-
λιδισμοϋ τοϋ μακαρίτου 'Λζίζ Χάν. 

'ΓΙ άϋπνια αύτη ήρέΟισε μεγάλως όλον 
τό νευρικόν σύστημα τοϋ δυστυχούς Σουλ
τάνου· ώς έκ τούτου δέ απαιτείται μεγάλη 
ησυχία, περ^ποίησις καί προσοχή. Ή διά-
^γνωσις.αυτη τής ασθενείας τοϋ Μουράτ, 

Νά χαΟήτε, νά χαθήτε ! 
Με τά όγκανίτματά σας 
Καί τά τόσα δάκρυα σας 

Με έξεκουφάνατε. 

Και ελπίζατε ώς τώρα 
Ηώς με τά πολλά σας λόγια 
Καί τά τόσα μοιρολόγια 

Κάτ: τ: Οά κάνατε. 

Τί νομίζετε, παιδιά μου ; 
Επειδή μέ τήν Τουρκία 
Πολεμάει ή Σερβία, 

Δίκην δέν Οά δώσετε ; 
Τιριτάμ . . τάμ ! . τάμ ! . 
Καί δ:όλου μήν χινήσθε, 
Κι* άπ' αυτό όπου ςοβει:0ε 
Δεν Οέ νά γλυτώσετε. 

χορέψτεί 



γενομένη ύπό τοϋ Ευρωπαίου εξοχότατου, | χαί 
καθησύχασε τα πνεύματα τών πιστών τοϋ καί 
Κορανίου. Έάν ό Σουλτάνος ίαθή εντελώς ] 
άπο- της μκστιγούσης αυτόν νόσου, και τά 
δέν παραφρονήοη πάλιν εντός μικρού δια- έπε 
στήματος, πρέπει νά πιστεύσωμεν άόιστά- ave 
κτως ότι ή Τουρκία χαράττει έδόν είς τόν κά| 
συνταγμΛτικόν βίο ν». νολ 

— Πολλαί διαμαρτυρήσεις γίνονται είς ρέι 
δλα τά κοινοβούλια τής Ευρώπης περί IIί 
τής αποστολής Κιρκασίων καί βασιβου- έγ 
ζούκων εις Σερβίαν, όλαι όμως αύται αί Κι 
συζητήσεις και διαμαρτυρήσεις τών Εύρω- τι< 
παίων άπολήγουσιν είς τό μηδέν, καθότι ή το 
'ϊ'ψηλή 11 ύλη, πιστεύουσα είς τήν περί αύ- το 
τής μέριμναν τής Ευρώπης, νομίζει ότι αί τό 
διαμαρτυρήσεις γίνονται μόνον χάριν απλού ζα 
άστεΐσμού. f i 

— Κατ' αύτάς σπουδαίος τις Λόρ
δος προτείνει τήν εξής λύσιν τοϋ Άνατο- ώ| 
λιχοΰ ζητήματος· νά καΟίση έπί τοϋ Ορό- μ| 
νου τών Όσμάνων μονάρχης χριστιανός, μ< 
xal νά γ ίνη μεγάλη ανατολική Όμοσπον- βι 
δία έκ τής Σερβίας, Κροατίας, Έρζεγοβί- xj 
νης,"Ρουμανίας, Βουλγαρίας καί Ελλάδος, 1 ξ ( 

προσλαμβανούσης καί τήν "Ηπειρον καί'φ· 
θεσσαλίαν. Συμφωνοΰμεν καί ημείς πλη-' _ 
ρέστατα μέ τήν γνώμην ταύτην τοϋ κυρίου ώ 
Λόρδου, τω παρατηροϋμεν όμως ότι έλη- 1J 
σμόνησε νά πρόσθεση είς τήν Ελλάδα καί μ 
τήν Κρήτην. μ 

— Κατά νεώτερον τηλεγράφημα, ό ή- '] 
γεμών Μιλάνος διεκήρυξε στεντορεία τή χ 
φωνή, ότι προτίθεται νά εξακολούθηση χ 
τόν πόλεμον, καθότι βλέπει ότι ό στρατός λ 
του ευρίσκεται είς πολύ εύχάριστον κατά- λ 
στασιν. Περί τής αληθείας τών ενθουσιά- τ 
στικών τούτων λόγων τοϋ Τίγεμόνος Μι- κ 
λάνου δέν έγγυώμεΟα παντάπασι, καθό- ν 
σον πρό τίνων ήμερων άνηγγέλθη ότι έπι- ό 
τροπή Σέρβων, μεταβασα είς τό Σερβικόν ζ 
στρατόπεδον όπως παρατήρηση τήν κατά- α 
στασιν τοϋ στρατού, άνήγγειλεν είς τήν | 
Σκουπταίναν ότι εΰρε τόν στρατόν είς ά- ^ 
θλίαν καί έλεεινήν Οέσιν. 'Αγνοοΰμεν τί νά η 
πιστεύσωμεν. ^ 
— ; *, 

Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ . ; 
Καλάμαι, 1 4 Αυγούστου 1876 . 

'Αδερτοποιτέ Αριστοφάνη ! 
Νά με καί πάλ ι . . Βλέπεις ότ' είμαι συνε

πής είς ταΐς υποσχέσεις μου καί τηρώ τόν 
λόγο μου, όσο τόν καταπατεί ό καταπα
τημένος καί καλοκαμωμένος κύρ Μανόλα-
ρος ; Τώρα σοϋ γράφω πολ)έ, παρά πολλά 
μάλιστας, καί "ξέρεις γιατί ; γιατί μοϋ τά 
εΐπε ό φίλος μου ό Αντώνης ό Παγώνης, 
ποϋ ζεσταίνει καί παγώνει τήν κοκκώνά 
του θεόνη, μέ μία όμως συμφωνία, μέ τήν 
συμφωνία νά σοϋ τά γράψω ούλα, κι' άν 
δέν κάμω τήν επιθυμία του δέν θά μοϋ ξανά 
'πή γρύ· μά έγνοια του κι' άπό τόν Μανό-
λο κι' αυτός θά τό 'βρή είς τό πείσμα τοϋ 
μονομάχου μας Σταβρή, καί τ' ασίκη Παπ-
'Αλεξανδρή, τοϋ μεγάλου μας μπεκρή, που 
χορεύει σάν χαπρί, μέ τόν αγαθό Πετρή, 
χΓ όπου "πάγει ψέλνει τό δ ό ξ α π α τ ρ ί, 

ί χαί τρώγει και τήν μεγάλη Τετράδη λάδι ρ ε 
ι καί τυρί . . . τή 
; Ποϋ λες, είχα σταματήσει προχθές εις του 
ί τά ζεύκια τοϋ κύρ Δημάρχου μας. . έ, κΐ'ίάλ' 
- επειδή τις ό λόγος περί ζευκιώνε ήτανε χάι 
- ανάγκη νά ξεκουραστώ λιγάκι, καί γιά νά χό; 
ν κάμουνε οί άναγ-νώσταί σου όρεξι περιμέ- πρ 

νοντες νά 'όοϋνε τί φαγητά ήθελα μαγ'ε- τό 
ς ρέψει καί φιλέψει τόν χύρ Μανολάκη, τοϋ μ' 
;ί Πετρή το κοροϊδάκι, καί γιά νά κάμω κι'| έκι 
>- έγώ κέφι νά τραγουδήσω τόν δήμαρχο τής ι διό 
ιί Καλαμάτας. Τώρα πια άς ανοίξουνε τά μά- άπ 
>- τια τους καί άς ξεβουλώσουνε τ* αυτιά με 
ή τους, γιά ν' ακούσουνε καλά τά κ α λ ά Ι μ α 

τοϋ άρχοντα μας, κι' άν μπορέσουνε άς μήν'μο 
ϋί τόν Οαυμάσουνε, ώς τόν θαυμάζω, τόν λού- έτ 
ιϋ ζιο τόν αλλάζω, έγώ ό εχθρός του, σάν τα 

φίλος κι' αδερφός του. κα 
p- Τήν νύχτα τής παραπάνου Τρίτης, ό λι; 
ο- ώμορφοκαμωμένος Μανολάκης μας, μαζύ χ' 
ό- μέ καμπόσους τοϋ τόπου μας μεγάλους, | θη 
ί> μπούφους καί παπαγάλους, είχε πάρει τά πι 
ν- βιολιά κι' επήγε νά γλεντίση μέ στήν ά- έτ 
'ί- κρογιαλιά, δηλαδή 'ς τήν Ντουάνα, γιά νά θα 
ς,| ξεχάση τήν Μαρία χαί τήν "Αννα, ποϋ τοϋ χ< 
αί; φτιάσαν τό κεφάλι στεμνιτσώτικη καμπάνα, σι 
η - : — ποϋ γλήγ'ορα νά τήν ακούσω. — "Ωχ, κ< 
su ώχ, άδερφοποιτέ μου, και νά ήσου >α έκεΐ . . τ 
η- Παναγιά μου! Οά έβλεπες τόν Δήμαρχο δι 
αί μας χωρίς φουστανέλλα καί πουκάμισο . . 

μέ τό σώβρακο μοναχά . . έμοιαζε σάν τής τ 
ή- Ιαπωνίας τούς άθληταΐς .. νά χορεύη μόνος ρ· 
τή χορό αλαμπουρνέζικο . . νά 'δής πώς μοϋ έι 
*η τόν εΐπε ό Αντώνης . . . ναι, vai . . Βραζι- τ 
ός λιανικό . . σήκωνε τό ένα πόδι καί τό κόλ- x 
:ά- λαγε 'ς τήν έλεφάντινη πλάτη του, σήκωνε γ 
:α- τό άλλο καί τό άκούμπαγε "ς τή Βώϊδινη ν 
Ιι- κεφάλα του.—Μωρέ πόσο λαστικένιος γέ- \ι 
)ό- νεται ό χονδροκαμωμένος Μανόλαρος ; ούτε κ 
πι- ό Μάνιαρης ποϋ παίζει κιθάρα καί μπου- ν 
;òv ζοΰκι μέ τά πόδια του δέν έχει τέτοια λα- τ 
ra- στιχώτητα . . Φοβερό πραμμα! —"Έπειτα 2 
"ήν έτραγ'ούδαγε.. μά τί τραγούδια. . πρωτότυ- > 
ά- πα,—ποϋ 'ς τοϋ διαβόλου τή μάννα τά κα-
νά τέβαζε ή γχλάβα του,— χαί μέ τί ν η χ ό ! 

μέ νηχό γουρούνας . . κουρούνας . . γουργό- Ί 
- νας, γειά σου, ποϋ έκανε νά ξυπνήσουνε < 

ούλοι οί ντουανιώτες, ν' ανοίξουνε πόρτες 
καί παράθυρα καί νά χάΟουνται γυμνοί καί ' 
ξυπόλυτοι ν' άκοΰνε τήν μελουδική φωνάρα ' 
του . . Μάλιιτας ή παρέα τοϋ Ζουπακάκη 
σου τοϋ έκράταγε io "aio, κι' ό φίλος σου 
ό Λυκουρέζος τοϋ έλεγε «μπράδο Μανόλο!» 

jvj- Ούλα τά πουλιά τής θάλασσας, ούλα τα 
τόν σκυλιά τών περβολάριδων, ούλαις η κά
πα- τσούλαις τών Ντουαναίων "πήγανε έχει χι' 
λα- έχαθήσανε 'σάν τσακάλια τριγύρω 'ς τό 
λλά τραπέζι τής στεργιανής γουργόνας, κι' ά-
ι τά φριγκαζόντουνε τά νόστιμα τραγούδια του., 
νης, "Αμα ποϋ έξεχόρεψε κ' έξετραγούδησε 
ώνά έκατσε νά ξεκούραστη γιά ν' άρχινήση πάλι 
τήν τά ίδια και καλλίτερα.. τότε ό αστείος 

άν γερο-Κάφας, ό διχηγορένιος κάλφας, θέ-
•ανά λοντας νά παίξη τοϋ έγέμισε ένα ποτήρι, 
ανό- μεγάλο σάν τό κεφάλι μου, χρασί, τοϋ 
τοϋ έρριξε χαί στάχτη τοϋ καπνού μέσα χαί 

Ιαπ- τοϋ τόδωσε καί τόπιε μονορουφηξιά... Τό
που τες δα ό Μανόλος μας άφησε τά γλέντια 

;τρή, χι' αρχίνησε τά καυγαδάκια. . έπιασε 'ς τή 
τ ρ ί, στιγμή xt'έτράβηξε Ινα σ ο υ λ τ ά ν μ ε -

ε μ έ τ ι έ·Όυ 'Αριόπολίτη τοϋ τούχαμβ 
ί; μύτη σάν μελτζάνα, άπαράλαχτη σάν 
Λ Πετράκη, καί δέ φτάνει αυτό μοναχά, 
λλά τόν έστειλε τόν κακομοίρη καί 'ς τή 
άψη . . καί ξέρεις γιατί ; γιατ' εΐπε ό φτω-
ός, πώς δήμαρχος και νά κάνη τέτοια 
;ράγματα εΐνε ντροπής . . έπειτα, άπ' αύτα 
ò καυγ^αδάκι αρχίνησε νά γκρινοτρώγεται 
.' ένα άπό τήν παρέα του — δήμαρχος χΓ 
κείνος — καί νά τοϋ λέγη ότι δέν χάνει 
ιόλου χαλά νά πειράζη σάν πειρασαός μια 
ιπόγονη τής Εύας, χαί μάλιστας εύρισχό-
ιενη 'ς τήν Καλαμάτα μας. Ό άλλος δή-
ιαρχος 'ς τής παρατήρησες αύταΐς έθύ-
ιωσε καί 'ς τή στιγμή έλαβε τήν θέσι του, 
Ιτέντωσε τά ηράκλεια χέρια του, άρπαξε 
-ά πιάτα μέ τά φαγητά άπ' τό τραπέζι 
cai τά κτύ,τησε 'ς τά μούτρα τοϋ Μάνο» 
^άκη μας, ποϋ τά έκανε σα δυώ ώραις νύ-
fxa μέ τά ζουμιά καί μέ τά λάδια . . έχύ-
)ηκε σάν γεράκι αμέσως κατ' απάνω του, 
ιτοΰ άν δέν προφταίνανε οί Δουκάκιδες, θά 
έτρωγε μιά γροθιά ό κύρ Μανόλαρος που 
5ά ξαπλονώτανε μακρύς πλατύς σαν Βόϊδΐ 
χάμου.—"Ετσι έτέλειωσε τό ζεϋχι τοϋ α
σίκη μας Δήμαρχου, κι' ό κόσμος έπεσβ 
χι' έκοιμήθηκε καταλυπημένος, όχι ποϋ δέν 
τής έφαγε, άλλά ποϋ δέν έτραγούδησε καί 
δέν έχόρεψε ξεβράκωτος ώς τό πρωί. 

Τήν άΧΧη τήν ημέρα, άφοϋ τόν έλουσε, 
τόν έχτένισε, τόν έξούρισε καί τόν έκού-
ρεψε ό κουρεμένος μπαρμπέρης Γιαννούλης, 
έβγήκε 'ς τό παζάρι μέ τόν Θεμιστοκλή") 
τόν Κιλιλή, τοϋ Πέτρου τό πιστό σκυλ ί , 
καί μ' ένα τούμπανο, ποϋ τούμπανο νά 
γένη, κι' έπροσκαλεΰσε τόν κόσμο νά συ-
ναχτή γιά νά μάθη μιά νέα του διαταγή . . 
μά καί τί διαταγή νομ ί ζ ε ι ς ; . . . φοβερή, 
καί τρομερή ! · «Απαγορεύεται, έλεγε, τήν 
νύχτα ή διασκέδασις μέ τά βιολιά είς ο
ποιοδήποτε μέρος.» Τότες τόν ερώτησε & 
Σωτήρης ό Χρηστάκος, άμμ' τήν ήμερα, 
κύρ Δήμαρχε ;—Επιτρέπεται, τοδπε.—ΑΓ, 
τότες, κύρ Μανολάκη, τοϋ άπάντησ' 6 
Γκλαγκλάουρας, θά πάρουμε τώρα τά βιο
λιά μέ τόν Σωτήρη καί θά σέ προσκαλέ
σουμε γιά νάρθής νά μας τίμησης. — Δέν 
'μπορώ, τούς άπεκρίθηκε ό δημοφιλής Μα
νόλαρος, επειδή τις έχω υπηρεσία 'ς τά 
γραφεία μου γιά τό νερό, μά γιά νά μή 
σας πικράνω, στέλνω ώς άντιμούτσουνό 
μου τόν 'ξάδερφό μου τόν Γεωργάκη . . * 
— "Ετσι κΓ έγίνηκε 'ς τό ζεϋκι τοϋ Σω-

; - ε ή ρ ο ν α καί τοϋ Γκλαγχλάουρα. 
Αί, τώρα 'πάγω χι' έγώ 'ς τό 'διχό μου 

' τό ζεϋχι, γιατί ήρθε μεσημέρι κι' ή κοιλιά 
> μου άρχισε νά παίζη τό Βιολί, έναντίο τής 
. διαταγής τοϋ άχοντά μας, ή δέ ρεβέκα μου 
. φωνάζει γιά νά γεμίσω τήν παραδαρμένη 
. μου, σάμπως έγέμισα τοϋ Μανόλαρου τα 
{ μυαλά μέ τής άνοησίαις ποϋ κάνει καί σου 
ς γράφω.' 

Μεθαύριο Οά σοϋ γράψω γιά τούς Ρη
τορικούς του λόγους, καί τής μυστικαΐς 

Γ> του χουβένταις ποϋ κάνει μέ το συγγενή 
,; του χαί δάσκαλο του. Πέτρο, αυτόν ποδ 
. τόν λεγ-εις περίχλυτον. 
% Σέ φιλιώ είς τά "μάτια σου τά δυω 
ή Γ ε ρ ο —Μ α ν έ α ς 
• Εργολάβος μιας Έβραίας« 


