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Ο ΝΕΟΣ ΚΛΕΩΝ. 

Δ'. 
Μανίαν μαίνονται ό,τε νέος Κλέων χαί 

©ί περί αυτόν απεγνωσμένοι παυσανίαι Οή-
τες. Έπι τοσ·ύτψ δ' άγει αυτούς ή απελ
πισία, ώστε έξαλλοι τίλλουσι τάς τρίχας 
τής κεφαλής των,αφρούς έξερευγόμενοι έχ 
τών άπυλώτων στ ομάτων αυτών μετά 'Αρ-
χίλοχίων ύβρεων. Ως άπολβλώς ναυαγός 
πολλάκις εναγκαλίζεται άντί σώστρου τάς 
άγκυρας έν τή σκοτοδίνη αύτοΰ, ούτω καί 
ό πολιτικός ναυαγός κ. Δεληγεώργης, έν 
τή έ σ χ α τ η άπονοία του, έτριψε κατά του 
λαοΰ τάς ληρώδεις αύτοΰ κατηγορίας, πλη
ρών ίι' αυτών καθ' έκάστην τά δύω τρία λα-
χα·»όφυλλά του, ών προεξάρχει ό σ ε μ ν ό -
γ ρ ά φ ο ς «Νεολόγος» το8 άξιοτίμοσ κ. 
Ιίοταμιάνου. 'Αφοΰ έσκωψε δι' αύτοΰ και 
έγελβιογράφησε τόν Βασιλέα, άφοϋ προσε 
πάθησε νά έκφαυλίση την Κυβέρνησιν τής 
Α. 1 - τοΰ "Αντιβασιλέως, ήδη αγωνίζεται 
μετά Τανταλείου επιμονές νά έξευτελίση 
τους την πρωτοβουλίαν τών δημοσίων έκ-
χλησιών λαβόντας έντιμους ακαδημαϊκούς, 
βύδέν ήττον ουδέν ίλαττον παριστών αυτούς 

ή ώς γελοίους σοφτάδας και παρωδούς της 
σεπτής αρχαιότητος, ής τόσον έμπειρος 
τυγνάνει ό πο?».ύμητις πολιτικός. Ού μόνον 
τοΰτο, άλλ' όλόκληρον τόν του Πειραιώς 
λαόν μυκτηρίζει καί έ7^εεινολογεΐ, ότι τήν 
πατριωτικήν έκείνην πρός τήν Βουλήν άνα-
φοράν συνέταξεν, ήτις ώς θανάσιμος κτύπος 
κατά τής οιήσεως και άρχομανίας αύτου 
έπερρίφθη. Ά λ λ ' άφοΰ πλέον έτυφλώθη το
σούτον καί άκρατήτως φέρεται επί του πρη-
νοΰς καί λείου εδάφους του έγωισμοΰ καί 
τής φιλαυτίας του, έπόμενον ήτο παν τό 
προστυχόν έν τ^ φορα του άφηνιασμοΰ νά 
συμπβρασύρτ]. Ούτως επετέθη Ορασύς κατά 
του φιλοπάτριδος ?,αοΰ τής Επτανήσου, δν 
καθυβρίζει άναισχύντως καί γυναικώδη καί 
περιττόν βάρος τής Ελλάδος, καί, μά τάς 
σκωρίας τοΰ Λαυρίου, μικρόν έτι καί άτι-
μον αποκαλεί, ζητών νά κατάδειξη ότι ούτε 

ταύτας περιστάσεις διχοστασίας έν αύτοίς 
τοις σπλάγχνοις του κράτους, όπερ ώς έν 
ένί σώματι έξηγέρΟη, όπως τ' απαράγραπτα 
αύτου δίκαια προάσπιση. Βεβαίως ρήγνυταί 
τις εις άσβεστους γέλωτας, βλέπων άίέξιβν 
όνηλάτην, τύπτοντα άντί του Ονου τό σά-
γμα αύτοΰ, άλλ' οφείλει νά οίχτείρη εκεί
νον, όστις έκ σκοπού πηγνύει τό δολοφόνον 
έγχειρίδιον εις τό στήθος αθώου βρέφους, 
ούτινος τόν πατέρα αδυνατεί τό παράπαν νά 
βλάψη, υπό χαμαιζήλων παθών έξωθούμε-
νος. Άποκοπεϊσαν, λέγουσι, δάχνει ό Οφις 
τήν ούράν αύτοΰ, άλλ' ό κ. Δεληγεώργης, 
καταπεσών οίκτρώς έν τω κοινώ φρονήρνατι 
του έσω καί έξω Ελληνισμού, επιζητεί έκ 
παντός νά δηλητηρίαση διά τής διαιρέσεως 
αυτόν, άντεκδικούμενος τήν περιφρόνησιν, 
ήν δικαίως απολαμβάνει. 

Ά λ λ ' όμως οφείλει τις νά ^ επιεικής καί 
φωνήν, ούτε ψήφο ν έχει ό λαός της Έπτα- εις αυτά τά φοβερώτερα εγκλήματα τών έξ 
νήσου, προκειμένου περί τής υπάρξεως, ή [έρωτος απέλπιδων, καί εΐνε άπελπις μάλ-
μή, τής παντλήμονος Ελλάδος ημών. Δεν 
άρκοΰσιν εις τόν ήρωα τά παρελθόντα άθλα 
αύτοΰ, άλλ' επιζητεί καί νέας δάφνας όζη-

λον παντός απέλπιδος ό Ηγέτης εξ απε
γνωσμένου πρός τήν Έξουσίαν έρωτος, αν 
καί, κατά τόν Μίμνερμον, πρέπει τις νά μι-

ράς, επί τής μαδαρας αύτοΰ κάρας νά ένα- σή τόν άνδρα τόν διπλούν πεφυκότα, χρη-
ποθέστ), ένσπείρων είς τάς κρισιμωτάτας στόν το/ς λόγοις, πολέμιον δέ τοις έργοις. 

ΣΤΑΥΛΟΣ 
Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥ. 

Ό Μαρτύ προχθές τό βράδυ έπροσκάλεσε τούς φίλους 
Too Βεάτρο», όπου τρέχουν στί]ς Γαλλίδες σάν τούς σκύλους, 
Καί τά δάχτυλα των γλείφουν χαί μουγκρίζουν σάν τό βώδι,' 
"Αμα βλέπουν τών ωραίων πριμαδόνων μας τό πόδι, 
Καί στό θέατρο τό βράδυ τακτικώτατα πηγαίνουν, 
Καί μέ θάρρος χ' ελευθέρως εϊς τά καμαρίνια "μπαίνουν. 

Είς τήν πρόσκλησι ετούτη τοΰ Μαρτύ οί θιασώται, 
Καί τά τζόδενα τά νέα κι' οί απένταροι ίππόται 
Παραιτήσανε αμέσως τόν καφφέ καί τά Χαυτεϊα, 
Καί στό θέατρο επήγαν με μεγάλη προθυμία, 
Γιά νά μάθουν ποίος λόγος χαί αίτια αναγκάζει 
Τόν Μαρτύ, τούς θιασώτας τοΰ θεάτρου νά φωνάζ/j. 

Λοιπόν έτρεξαν αμέσως γιά νά μάθουν τι τούς θέλει· 
Κ' έκεϊ ήλθανβ καί Ολα τής Επιτροπής τά μέλη, 
Καί μαζύ μ' αύτοός έ*ήγ« « ' ό 'Ασώπιος ό γέρος, 
Ποΰ, άν χ' έχη δσπραις τρίχαις, στής καρδίας του τό μέρος 
Νοιώθει πόνο τής αγάπης και καταλαβαίνει κάτι, 
Ποΰ τόν χάνει νά μή 'βρίσκΥ; ησυχία στό χρεββάτι. 

Έχει ήτον χαί ό φίλος 'Αμπελάς μας, όπου χάνει 
Τόσα δράματα μεγάλα, ποΰ χοιλόπονος με πιάνει, 
Καί αμέσως συγκινούμαι άπό όλα μου τά μέρη, 
"Οταν τύχη νά μοΰ πέσν] ένα δράμα του στό χέρι. | 
Έκεϊ ήτον καί ό νέος "Ριβαρόλα-'Ρώκ, ποΰ 'ξεύρει 
Τοΰ φ α ς 6λα καί τοΰ ν τ ό ρ ε τήν διαφοράν νά εύρη. 

Έκεϊ ήτον καί τό μούτρο τοΰ έ ξ υ π ν ο υ Αυλωνίτη, 
"Οπου χάσκει καί θαυμάζει διατί καί πώς ή μύτη 
Εΐν' απάνω άπ' τό στόμα χαί δεν εΐνε άπό χάτω, 
Καί γιατί ό σκύλος πάντα νά μαλλώνη μέ τόν γάτο. 
Έκεϊ ήτανε καί όλοι οί σπουδαίοι φ ο υ κ α ρ ά δ « ς , 

Ποΰ φοροΰν πλατειαϊς γραβάταις καί ορθούς κομψούς γα/άδες. 

Αριστοφάνης 



Πλην ό χ. Δεληγεώργης ώς ά ν α μ ο ρ φ ω-
τ ή ς πολλά έν νώ και δικαίως κυοφορεί, 
και ώς πολυμή-/ανος πολιτικός, άλλα μεν 
φρονεί, άλλα δέ λέγε : , άλλα πράττει και 
άλλα βυσσοδομεϊ. Διάφορα δέ πάντα αύτοϋ, 
και προς άλληλα μαχόμενα. 

ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ 

Κατά τηλεγράφημα έπίσημον, ή Πύλη 
πιεσθεϊσα άπό τάς δυνάμεις, και όή άπό τήν 
'Ρωσσίαν, ήτις età τελεσιγράφου τή παρήγ-
γειλεν οτι προσμένει άπάντησιν εντός 48 
ωρών, έδέ/Οη τήν άνακωχήν των εξ εβδο
μάδων και τήν παΰσιν των έχθροπρ3ξιών. 
ΤοΟτο δεν Οά συντέλεση εις άλλο τι , ειμή 
εις τό νά πλημμυρήση ή Τωσσία μέ τούς 
χαχόλους της και τους Κοζάκους της τάς 
Σερβικός πεδιάδας, ώστε μετά τήν λήξ'.ν 
των εξ εβδομάδων νά ε?πη εις τήν ΙΙύλην : 
«Ιδού το παιγνίδιον της ανακωχής !a 

Φοβερά και λαμπρά αναγγέλλεται έκ 
του θεάτρου του πολέμου ή νίκη, τήν ο
ποίαν ήραντο οί Τούρκοι κατά των Σέρβων 
είς τήν τελευταίαν μάχην. Δ':ν είξεύρομεν 
κατά πόσον εΐνε αληθής ή είδησις αύτη-
άλλα πιστεύομεν ότι καί ή τελευταία νίκη 
των Τούρκων ομοιάζει με τάς πρώτας έ/εί-
νας, καΟ' ας έγραφον ότι έφόνευσαν 5,000 
Σέρβων καί άλλας 5,000 ήχμαλώτισαν, 
χωρίς νά έχωσι κυριεύσει ούτε ένα παληο-
τούφεκο. 

Βέβαιον εΐνε ότι ή Τουρκία όσημέραι προ
οδεύει. Οί 17 θεράποντες του έκΟρονισΟέν-
τος παράφρονος Μουράτ διέδωσαν, ότι ό αύ-
Οέντης των έπανήλθεν είς τάς φρένας του 
καί άνέρρωσεν εντελώς. ΤοΟτο κατά φυσι-
xòv λόγον έτάραξε τούς Τούρκους υπουρ
γούς, οιτινες, φοβούμενοι μήπως ίδωσιν 
εξαίφνης ενώπιον των νέον τινά Χασάν,ύπέ-
βαλον καί τούς 17 θεράποντας εις συμβού-
λιον ιατρών, οίτινες έπιστοποίησαν, δτι καί 
οι 17 εΐνε τρελλοί ώς τον Μουράτ, καί 

κατά συνέπειαν πρέπει νά έπισχεφΟώσι τό σμονοΰσιν δμως οί αγαθοί ουτοί, -δτι όλος 
Φρενοκομεϊον. Τούτο καί έκαμε πάραυτα ό καυγάς εΐνε διά τό πάπλωμα. 
τ, άρχή, καί τοιουτοτρόπως οί δυστυχείς 

Οί Κερκυραίοι ύπεδέχθησαν τήν Α. Μ. τον 
Βασιλέα μετά φανών καί λαμπάδων, πάντες 
δέ έν μια φωνή έκραζον «Ζή-ωσαν αί πα
ρασκευαί». Ιΐαντός επαίνου άξιος εΐνε ό εν
θουσιασμός τών αγαθών Κερκυραίων, άλλά 
τό νά φωνάζωσι «Ζήτωσαν αί παρασκευαί» 
νομίζομεν δτι τούτο άντιβαί-.ει είς τούς πό
θους ολοκλήρου του έθνους, τό όποϊον εύ-
•/εται νά τελειώσωσ-.ν αί παρασκευαί τώρα 
αμέσως, καί όχι νά ζήσωσι· διότι, αν γ ίνη 
τούτο, εντός δέκα τό πολύ ετών τό έθνος 
θά ξ ε π α τ ω 0 ή. 

θεράποντες ώς ανταμοιβήν της προς τον 
κύριόν των άφοσιώσεως έλαβον τό Φρενο
κομεϊον, είς τό όποιον Οέλουσι καί δεν Οέ
λουσι Οά τρελλαΟώσιν αναμφιβόλως. 

Τρόμος καί φόβος κατέλαβε τούς Τούρ
κους υπουργούς, άμα άνεκάλυψαν τήν χαλ-
κευθεϊσαν συνωμοσίαν τών Χοτζάδων καί 
Δερβισάδων, ή όποια, άν δέν προύλαμβάνε-

ο, δέν ήθελε/ αφήσει εις τήν Κωνσταντι
νούπολη ρουθούνι γερόν. Ώς έκ τούτου διά 
νά ήσυχάσωσι καί αυτοί καί ό Σουλτάνος 
Χαμίτ, απεφάσισαν, ώς λέγεται , νά στεί 
λωσι καί τον δυστυχή Μουράτ είς τά βα
σίλεια τού Πλούτωνος προς άντάμωσιν τού 
Άζ ί ζ 

*Αν ποτέ μεταγενέστερος ιστορικός συγ 
γραφεύς συγγράψη τήν ίττορίαν της Τουρ 
κίας, θά άναγινώσκωμεν βεβαίως έν αύτη, 
ότι κατά τό 1876 έν Τουρκία δέν συνέβαι 
νεν άλλο τι,ειμή ότι έτρελλαίνοντο οι Σουλ 
τάνοι καί μετά ταϋτα έψαλλιδίζοντο. 

Τό όργανον τού πρωθυπουργού τής Σερ
βίας 'Ρίστιτς ή κ'Ιστόκΐ γράφει, ότι ή συμ 
μαχία της Σερβίας, τής 'Ρωμουνίας καί τη 

|Ελλάδος εΐνε τελειωμένη, καί ότι ή 'Ρω 
μουνιά Οά γ ίνη ανεξάρτητος, ή Ε λ λ ά ς θά 
λάβη τάς έλληνικάς επαρχίας καί ή Βουλ 
γαρία θά έλευΟερωΟη. — IIοΟ 'ς τό διάβολο 
μανΟάνουν αύτάς τάς ειδήσεις τά κουλού 
κια ! Ένω ήμεϊς είμεθα ο υ δ έ τ ε ρ ο ι , οί 
Σέρβοι καί καλά Οέλουσι νά μας κάμωσι 
συμμάχους. 

Συμπάς σχεδόν ό ευρωπαϊκός τύπος έπαι 
νεϊ τήν πολιτικήν τού κ. Κουμουνδούρου 
Μόνον ό κ. Δεληγεώργης φωνάζει ώς ρήσ 
σος, καί χαλκεύει κατηγορητήρια είς τό 
σπουδαστήριόν του. Πολλοί άπορούσι δια 
ένω οί άλλοι φωνάζουσιν ό μ ό ν ο ι α ν, μό 
νον ό κ. Δεληγεώργης δέν τήν θέλει· λη 

Άκούοντες τούς Κερκυραίους φωνάζον
τας κ Ζήτωσαν αί παρασκευαί», ενθυμούμεθα 
τήν έξης πρόποσιν, τήν οποίαν έ/.αμεν είς 

ι πολυτελές συμπόσιον ό δ ό κ τ ω ρ ί ν 
α π σ έ ν τ σ ι α κ. Θεοδωρίδης. (' ΙΙίνω υπέρ 
ής υγείας τών υπέρ πίστεως καί πατρίδος 

πεσόντων.» 

Ό συνήγορος τών κατηγορουμένων πρώην 
υπουργών κ. Τυπάλδος απέδειξε τέλος τούς 
πελάτας του αθώους είς τά αποδιδόμενα αύ-
τοϊς εγκλήματα· παραφερΟείς δε, καί λη -
σμονήσας τήν σειράν του λόγου του, τούς 
άνεβίβασε μέχρι τρίτου ουρανού καί τούς 
παρέστησεν ε Ες τόν κόσμον ώς φ α ε ι ν ο ύ ς 
μ"̂ α ρ γ α ρ ί τ α ς . Δέν παράξενευόμεΟα καθό
λου δι' όλα ταύτα. Ό κ. Τυπάλδος έπρεπε 
νά είπη τόσα καλά διά τούς κατηγορουμέ
νους, διότι καί δικηγόρος των εΐνε, καί έπί 
της ύπουργείας των έχρημάτισιν ανώτερος 
λειτουργός τής θέμιδος· παραδεχόμεθα δέ 
καί ήμεϊς τούς πελάτας τού κ. Τυπάλδου 
ώς μαργαρίτας, καί μάλιστα μ α ρ γ α ρ ί-
τ α ς α τ ί μ η τ ο υ ς , οί όποιοι κατά τό Εύαγ-
γέλιον δέν πρέπει νά ρίπτωνται τοϊς κυσί. 

Ή Ιπί του πο?.ιτικοΰ ζητήματος συζή-
τησις άνεβλήθη διά τήν προσεχή Δευτέραν* 
Είς τό άκουσμα τούτο ό κ. Δεληγεώργης 
άνετριχίασβ, τόν δέ γέροντα ναυτικόν τής 

Αοιπόν άμά "πήγαν όλοι καί ετούτοι καί εκείνοι, 
Ό Μαρτύ τους ύπεδέχθη μέ πολλή άβροφροσύνη, 
Καί τούς έκαμε αμέσως χίλ ια δύω κοπλιμέντα, 
Καί τούς άρχισε γ ιά όλας τάς κυρίας του κουβέντα, 
Κ' ετοιμάσθηκε τόν λόγον στή στιγμή νά έξηγήση, 
Που τόν έκαμε τούς φίλους τού ß ο δ β ί λ λ νά συνάθροιση. 

Ώ ! καλοί μου φίλοι, είπε, επειδή, καθώς μανΟάνω, 
Ή Ε λ λ ά ς θά πολεμήση μέ τόν βάρβαρο Σουλτάνο 
Χωρίς άλλο ή τόν Μάρτη, ή, νομίζω, τόν Απρ ίλη , 
Καί γιά τούτο προσπαθείτε, περιπόθητοί μου φίλοι, 
Μέ τόν κάθε ενα τρόπο καί μέ κάθε στενοχώρεια, 
ΤΙΛ νά κάμετε μεγάλα ώς τήν άνοιξι βαπόρια. 

Επειδή γ ιά τούτο πρέπει ό καθείς νά καταβάλλη 
Είς τήν Τράπεζαν αμέσως μιά ποσότητα μεγάλη, 
Κ' επειδή μέ πεντακόσιαις κ' εκατό δραχμαϊς ποτέ σας 
Μή θαρρήτε πώς τελειώνουν αί πολλαί παρασκευαί σας, 
Κ' επειδή κ' εγώ σάν φίλος τό συμφέρον σας γυρεύω, 
θ ά σας είπω, κύριοι μου, ευθύς τώρα τί σκοπεύω. 

Απεφάσισα, ώ φίλοι, εδώ πέρα 'ς τάς Αθήνας 
Νά αφήσω ελευθέρας τάς καλάς μου θεατρίνας, 
Κι' όποιος θέλει ας π ηγαίνη συντροφιά μ' αύταϊς νά κάνν^ 
Ά λ λ ά τρία σωστά φράγκα νά πληρώνη μόνον φθάνει. 
Σάν τό μάθουν τούτο όλοι Οέ νά τρέξουν έδώ πέρα, 
Καί ευθύς θά μαζευτούνε μιλλιούνια σέ μιά 'μέρα. 

Μέ αυτόν τόν τρόπον, φίλοι, καί έγώ πολλά Οά πάρω^ 
Καί σάν φίλος σας πού εΐμαι τό πουγγάκι σας θά γδάρω, 
Μα καί σεϊς Οά 'βρήτε στόλον μέ τό μέσον τό 'δικόν μου, 
Είς τό πείσμα τών Ε γ γ λ έ ζ ω ν καί τών συμπατριωτών μου, 
Α ί ! ή σκέψις αυτή, φ ί λο ι , σάν καλή δέν σας έφάνη, 
Καί έντύπωσιν μεγά λην εις τόν κόσμον δέν Οά κάνη ; 

Ναί! ναί ! ναί ! καλή ! ωραία ! θεία σκέψις !.. μπράβο ! μπράβο 
Έφωνάξαν τότε όλοι στόν Μαρτύ τόν εργολάβο, 
Καί έπήρανε αμέσως καλαμάρι καί μιά κόλλα, 
Καί έγράψανε μέ βία τού Μαρτύ τά λόγια όλα, 
Κ' εΐπαν όλοι νά τά στείλουν στήν Βουλή γιά νά ιδούνε 
Οί μεγά?«οι βουλευταί μας τί γιά τούτα θά ειπούνε. 

ξηράς κ. Ζωχιόν τον έπιασεν ή συνειθισμένη 
λογοδιάρροια. 

Ό έμποροτραπεζίτης Αθηναίος κ. Γ. 
Σκουζές ειδοποιεί καί πάλιν τούς κατόχους 
τών υπέρ τών τραυματιών Σέρβων εράνων 
νά τω άποστείλωσι τούτους όσον τό δυνα
τόν ταχύτερον,διά νά μή χάνωνται οί τόκοι 
έπί ματαίω. Τούτο κάμνει ό κ. Σκουζές, έν-
θυμούμενος Γάλλον τινά μαθηματικόν, τού 
οποίου τό Ονομα διαφεύγει της μνήμης μας 
όστις ύπελόγισεν ότι, έάν έν λεπτάν έτοκί 
ζετο άπό της εποχής, κοΟ'ήν έσταυρώθη 
ό Χριστός, έκ μόνων τών τόκων καί τών 
επιτοκίων Οά άπετελεϊτο μέγιστος όγκος 
χρυσού, όστις ήδύνατο νά περιβάλλη δεκά
κις τήν γήν . 

ιοομεν είς τινα εφημερίδα ψήφισμα του εκαμον του Κ ο υ τ ρ ο ύ λ η τ ό πα ν η γ υ-Είοομεν είς τινα εφημέριο 
έν Καλάμαις λεγομένου συλλόνου αί Φ α 
ρ α ί ύπογεγραμμένον παρά δύω ανθρώπων 
καλουμένων τού μέν Ν. Πολυχρονοπούλου 
ώς προέδρου, τού δέ Ν. Άλεβύζου γραμ
ματέως, καί άμοιβάλλομεν άν τοιούτον 
ψήφισμα επέτρεψαν οί συμπολϊταί μας Κα 
λάμιοι νά γράψη ή δυσς αύτη τών γελοίων 
Διοσκούρων καί έκθέσϊ) έντε τφ λαώ καί τή 
βουλή έξ ής περιφρονητικώς άπελακτίσΟη 
τό μωρόν αυτό αποκύημα. Νομίζομεν ότι 
οί Καλάμιοι δίδοντες τό προσήκον μάθημα 
είς τούς κολοκυΟοκεφάλους τούτους, Οέλου
σι τούς αμείψει διά σαπιολεμονίων. 

Ό «Αριστοφάνης» εΐπεν άλλοτε, ότι ή 
αρχαιολογική εταιρία Οά άνακα)^ύψη ολί
γον χατ' ολίγον όλους τούς αρχαίους άπο-
πάτους. Τήν άλήΟειαν ταύτην μαρτυρούσιν 
όσοι έπέρασαν άπό τάς περί τήν Ά γ ί α ν 
Τριάδα άνασκαφάς, όπου υπάρχει λάκκος 
βαθύς πλήρης βορβόρου καί πετρών, είς τόν 
όποϊον όστις έχει τήν κα?νήν τύχην νά πέ-
ση, άμφιβάλλομεν άν Οά μείνη ζωντανός 
έπί μίαν ώραν άπό τήν πολλήν εύωδίαν. 
Διά ταύτα εΐνε αξιέπαινος ή αρχαιολογική 
εταιρία, πιστεύομεν δέ ότι Οά ανακάλυψη 
χαί σωλήνας αρχαίου γ κ ά ζ, διά νά δείξη 
ούτως, ότι πάσα τέχνη καί επιστήμη πηγά
ζει έκ της αρχαίας εποχής. 

Προχθές τό εσπέρας εις τό θέατρον ϊν 
τινι Οεωρείω κομψευόμενος τις έκάθητο μό 
νος μέ μίαν ξανΟήν π τ ε ρ ο φ ό ρ ο ν Οεα 
τρίναν, ή όποια καΟ' έκάστην διατρέχει τάς 
οδούς πρός άγραν λατρευτών. Έκτος πολ 

ΚαΟά μανΟάνομεν, ό κ. Σάντος Καρυδης 
έζήτησεν άπό τήν Νομαρχίαν τίτλους δια
κοσίων εφημερίδων διά νά γ ίνη ούτω πα-
σίγγνωστος, ώς νά μή ήνε τάχα τοιούτος. 
*Αν άληΟεύη τούτο, ό κ, Σάντος τα έχασε 
χωρίς άλλο, καί εΐνε ανάγκη νά κάμη ένα 
ταξειδάκι έως τήν Κέρκυραν. 

ρ ι. Τήν στιγμήν Ικείνην εύρέθην καί έγώ 
έκεϊ. Δέν εΐμαι, Άριστόφανες, τόσον αχρείος 
καί κακός, ώστε νά βάλω κακάς ιδέας είς 
τόν νουν μου· άλλ ' άπό τήν πολλήν κ ο κ-
κ ι ν ά δ α ν τής κυρίας καί τού κυρίου ήν-
νόησα ότι ό πονηρός υίός της Παφίας εισέ-
δυσε λάθρα είς τό τρισεύδαιμον εκείνο βα-
γόνιον, εντός τού οποίου καί είσήλΟον, καί 
μέχρι τού ΙΙειραιώς δέν έπαυσα όσφραινό-
μενος τά μΰρα του έρωτος. ΈσκέφΟην δέ 
ότι όστις έχει έρωμένην, άντί νά τρέχ'η μ 3 
αυτήν είς τα λε/.ροταφεΐα καί τούς κήπους, 
ας μεταβαι'νη είς τά βαγόνια τού σιδηρο
δρόμου, όπου καί άνεσιν ευρίσκει καί ήσυ-
χίαν καί εύχαρίστησιν καί κ ο υ ν ή μ α τ α 
πολλά. Ό φίλος σου 

λώ ων π α ι γ ν ι δ ί ω ν, ό κύριος έ έθεσε πυρι 

Κ I Β Ω Τ Ι 0 Ν. 

νον φίλημα είς τά χείλη της ξ α ν θ ή ς , τού 
όοοίου ό κρότος άντήχησεν είς όλον τό θέα 
τρον καί έκαμε τούς θεατάς νά ταραχΟώσι. 
Τοιουτοτρόπως, αφού τά πάντα έξεπορνεύ-
θησαν έν Ελλάδι , καί τό έθνικόν μας θέα
τρον κατήντησε βοσκή έταιρών καί πριάπων. 

Φ ί λ ε Ά ρ ι σ τ ό φ α ν ε ς 

Επειδή ή αστυνομία σου δέν δύναται νά 
άνακαλύπτη όλα τά πράγματα, όπως καί.ό 
υπαστυνόμος τοϋ γ'. τμήματος, όστις έχει 
αλεύρι απλωμένο είς τά καθήκοντα του, μό
νον δέ νά συλλαμβάνη καί προσωποκρατεϊ 
παρανόμως πτωχούς σπουδαστάς είξεύρει, 
έγώ θά σοι γράψω Εν λίαν σπουδαϊον καί 
σοβαρόν συμβάν, τό όποϊον συνέβη κατ' αύ-
τάς τάς ημέρας είς τι βαγόνιον τού σίδηρο 
δρόμου, καί τό όποϊον βεβαίως Οά σέ κά 
μη νά κ ο κ κ ι ν ί σ η ς. 

Οί υπάλληλοι τού σιδηροδρόμου έβλεπον 
συ·/νά εις εν βαγόνιον παχύσαρκόν τινα καί 
εύειδή κυρίαν, ήτις έχει τήν κακήν έξιν νά 
κ ο κ κ ι ν ί ζ η ώς ντομάτα του Α ύ γ ο υ 
σ τ ο υ , νά καθηται μόνη μετά τίνος ξανθό 
γένη κυρίου. Τοϋτο έβαλεν είς πολλάς ύπο 

Οί Σέοβοι ήθελον άνακωχήν βπλων. Οί 
Τούρκοι δέν ήθελον ή παΰσιν εχθροπραξιών. 

Οί Τούρκοι συγκατατίΟενται είς τήν άνα-
κωγήν τών Οπλων. 

Οί Σέρβοι τώραάπαιτούσι τήν παΰσιν τών 
•/θροπραξ'.ών. 

Ή .παροιμία λέγει ότι μία πόρτα πρέπει 
νά ήνε ανοικτή ή κλεισμένη. 

Οί Σέρβοι Οά προτιμήσωσι προφανώς να 
βιάσωσι τήν Π ό ρ τ α ν. 

Π ε ι ρ α σ μ ο ς. 
* * 

* * 

Έν τώ Πμημμελειοδικείω όδηγοΰσι ένα 
παλτ,καοΑ, τόν όποϊον συνέλαβον εν κατα-
στάσει φαυλοβιότητος. 

— Ηώς όνομάζεσΟε ; 
— Θοδωρής. 
— Πόσον ετών είσθε ; 
— Δέν είξεύρω. 
— Ηοΰ κατοικείτε ·, 
— Όλίγον πανταχοδ. 
— Είσθε νυμφευμένος ; 
— Μάλιστα, κ. Πρόεδρε,άλλά δέν γνω- ! 

ρίζω τί άπέγινεν ή γυναικά μου. 
— Πώς τούτο ; 
— Κύριε πρόεδρε, μέ ευρε μία δυστυχία, 

ψ ιαςτους υπάλληλους, οιτινες δέν είξεύρω |Τήν έχασα κατά τήν τ 3 λευταίαν άλλαγήν 
τι ανεκαλυψαν εις έκεϊνο τό βαγόνιον, ν.α\ Τ ής και κατοικίας μου. 

ΝΕΑΝΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, 

1 6 Γ. 
Ά ν ή πτω·^/' μας Έ λ λ α ς σήμερον είχε το ήμισυ τ ή ί 

ίρχο ΐοζ ^λτ,θϋσμόν, όπ ίσα ήίύνατο να ί ιατρόςΥ|! 
— θ α ίπέρναμεν καί τήν Π ά λ ι ν , άττηντησεν ή Κΰ-

λα).(α γελώσα. 
— "Αιρτ,σον, ίιέχΟ'! εν ή μτ'ττ,ρ μειξιώσα, αγηιον τα 

ιιαιοια νά άρχαιολογώσι, μή τους κύκλους των οιατά-
ραττε . 

— Μαλιστότατα, κυρίαι μου, άνταττηντησεν ή Κύαν-
Οία μετα έλαφροΰ μ ί ΐ ί ιάματος , σκώιττετε σε ς όσον Οέ-
λετ » , ή μ ί ' ί * * » δλον τον οιάπλουν θα λαλώμεν ήμεραν 
και νύκτα μόνον ττερι της αρχαίας Έλλά ίο ς . 

— 'Ο/ι οα καί τήν νύκτα, ειπεν ή Κύλαλία. 
— Κα ί ί ι α τ ( όχι ; ήρώτησεν ή μηττ,ρ. 
— Εΰναριστώ, μήτερ, άττήντησεν ή μινρα Ευανθία 

πλήρης -χαράς, στρακείσα οέ ιτρός έμε, ίπελάβετο έλα-
ερώς τοΰ βρα/ίονός μου οια της μιας χειρός, ένψ τήν 
έτεραν έπεκτείνουσα νωθρώς Ισημείου £ι» τοΰ οείκτου 
τ ή ν προ ημών νήσον. Λυτή οέν είναι ή ϊ α λ α μ ι ς , ήρώ
τησεν , άτενίσασά με όειλώς, ίνι'.) ή χε ίρτης ϋπέτρχμεν 
ί ν τ ω βραχίονί μου ; 

— Ευανθία, τ ί ) εΤπον Ι γ ώ , τ ή ν ωραν ευθίτον θε(·ί-
ρ,σας ττρός αίσΟηματικήν έςομο)όγησιν, : 1 ν οΰναμαι 

πλέον να σας ε'ι'πω τ ίποτε , οεν ενθυμούμαι, οέν ε ί ξ ε ύρω . . 
τέλος πάντων . . α ! προετίμων να μή σας εβ/επονποτέ. 

Καί έ'φερον τό ^ινόμακτρον είς τους οφθαλμούς, όπιο; 
τό κατάρρευσαν κροκοοείλινον οάκρυον άπομα'ξω έπιοει-
κτ ικώς. Εκε ί νη , έπί τ ώ ταρτου ι ΐκώ μου τούτω τεχνά-
σματι , έμεινε σιγώσα έν σφοδρότατη καί άληθεΐ ψυχική 
συγκινήσει, ά-ρείσα ασθενή στόνον παρατεταμένον να 
οιαφύγη ακουσίως τών χειλέων αυτής, έφ ' ό ν ΰπετρεμε 
παρήγορος τις λέςις, έτοιμη να οιαφώγη έπί τ ώ πρώτιο 

ενάγματί μου. Τοΰτο ά ΐήκα ν ' άπο ίρά ιη , ό'περ έπη-
λούθησεν ή. παρήγορος της Ευανθίας όήλωσις, ά<;ελτ,ς 

στεναγματ 
κολούθησεν η. παρήγορος 
αμα, οσον καί ειλικρινής 

— Μ ή λυποϋ ! . 
— Ευανθία, σέ καθικετευω, . μ ίαν λέςιν, μίαν μόνην 

— Ρίουίζω ότι εΤπον πο/λάς. 
— Λύναμαι να ελπίζω ; 
— Πολύ-
— " θ ! σας ευχαριστώ ! έχετε αληθώς άγγε) ικήν 

ψυχήν. 
— Καί ΰμεΤς εΤσΟε πολυ καλό;· Ά λ λ α προσοχή. . . 

Ίοοΰ ?ρχεται ή .Κϋλαλ 'α . *Αν εί ;εύρ«τε πόσον εΐνε t i -
λύποπτος καί ζηλότυπος . . ας μας σο')σϊΐ ή αρχαιολογία. 
Αΰτη έ ί ώ , τήν οποίαν παρακάμπτομεν, οέν ε ίναι , νομί
ζω, ή λεγομένη ΙΙειραϊκή χερσόνησος; 

'—Επακριβώς. Αΰτα li¿> τα επί τών άκρο>ρε'.ών σπι 
ράίην ί ιασωζόμενα ερείπια είσί λείψανα τών «α/ρώ 

ΰψος κατά τόν Άππ ιανόν , ΰπερβολήν βεβαίως λέγοντα, 
τεσσαράκοντα πή^εοιν. Τα "είχη ταΰτα , άνέσκαψεν «ρ« 
£ην ό ϊ ύ λ λα ς , οτε τας "Αθήνας ήλωσεν. 

— Λυτός ό ^ύλλας Οά ήτο χειρότερος καί άπό τους 
Τούρκους, ά ίοΰ κατέστρεψε, καθώς ήκουσα, τόσα αρχαία 
περικαλλή μνημεία · ώ ν ωραίων Α θ η ν ώ ν καί του Πει
ραιώς. Δέν ήτο καί ό II ωραίος ; 

— Πολύ· όσον ύμεϊς. 
— Έ λ α , ησύχασε. 
— ϋ ς ήνώχλησα ; 
— θα σέ έπιπλήςω. ' 
— "Εχετε Δρακόντε'.ον αυστηρότητα· 
— Εύ/αριστώ. 
— Κΰανθία, σας έλύπησα ; 
— <-)ά σέ ειπώ κακόν. 
— Συγγνώμη-*ι σας καθικετευω. 

μα/ρων 
-ε^χώ·*, « ' ων περιεβάλετο ό Πειραιεϋς, ίγερβίντβ jitò 
tOÙ βεμιστοκ/εους καί Περικλέους, καί έ · / ώ ν c./v/ov 
το κατά τόν Οου/υί'οην κταα πλάτος ί υ ω αμαςαι.έχοντα 

— ΕΙ μαι ορακοντειος γυνη . 
— Τόσον ταχέως μέ απελπίζετε λοιπόν ; 
— Καί τίς cò< έ ίωκεν έλπίοας, καί όποιας j 
— Ιΐρός <·)εοϋ, τ ί λέγετε ; 
— "Ο,τι εΤπον. 
— Έ χ ε ι καλώς. Αποχωρώ· 
— "Οπως ευαρεστήσθε· 
— Ευανθία! Ευανθ ία ! " f i ! Sv ήσθάνθητε ποτέ ευ* 

οπλαγχνίαν . . μή, σας παρακαλ.ώ, μή μέ ώθήτε είς το 
έπακρον της άπελπιοίας. 

— Ξύχασε οά ! 

— θ ί * μου, Θεί μου ! καί ήνω3α τας -χείρας ίκετεν* 
τι/ώς· 




