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ΑΘΗΝΑΙ=ΠΕΜΠΤΗ 

i ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 1876 ΕΤΟΣ Δ. 

Λ Ο Γ Ο Σ 

TOΥ ΝΕΟΥ ΚΩΣΤΑ, 

προέδρου της άντιπολίτευσις, 

Έςεφωντ,Οε'.< ε'ς την μπυραρία τοΰ 
Μιτερνιουίάκη Οπερ του μεγαλείου το·3 

" Ε θ ν ο υ ς . 

Κ ύ ρ ι ο ι ! 

Είπαμεν χαί λέγομεν, κύριοι, 
ώς καθώς σας προειπα, δτι πρέ
πει χωρίς άλλο τό Ύπουργεϊον· 
του ένεστώτος νά πέση και νά 
έλΟη είς τά πράγματα, καθώς και 
άλλοτε σας είπα, ένα άλλο Ύ 
πουργεϊον από έμενα σχηματι
σμένο. (Μπράβο ! μπίζ ! εύγε !) 
Σας ευχαριστώ σας ! Καθώς προ-
είπαμεν και άλλοτε, εΐνε ανάγκη 
τό έθνος νά προπαρασκευασθή. 
Λοιπόν, κύριοι, επειδή τις μέ τό) 
νά ήνε ή παρών κυβέρνησις ανά
ξια πίστεως, και, ώς και άλλοτε 
είπαμεν, αν ένΟυμησΟε, πρέπει τώ
ρα που εΐνε ανάγκη, νά σχημα-
τισθή ενα Υπουργείο δυνατό, έ
χον, ώς σας προεϊπα, εμένα πρό
εδρο, διότι, ώς και άλλοτε σας 
ειπα, έγώ δΐμαι άξιος μόνος εις 
αυτή τήν περίστασι νά κάμω τά ς 
προπαρασκευάς, διότι, ώς καθώς 
'ξέρετε, έχω προπαρασκευασμένη; 
και τή σακκουλά μου. (Κυγέ σου! 
Ζήτω ! μπραβίσιμο !) Λοιπόν, κύ
ριοι, πρέπει νά πέση αύτη ή ση
μερινή κυβέρνησις ώς αντεθνική. 
(Ναι, val, μάλιστα!) Και νά έλ
θω Έγώ . (Ζήτω). Και νά εξοπλί
σω τό έθνος. (Ζήτω σου!) Καέ 
νά κάμω τά δάνεια ! (Μάλιστα, 
ναι, εύγε! ) Και νά δοξασΟί) και 
μεγαλώσγ) ή Πατρίς δι' έμοϋ, 
(μπίζ ! μπίζ !) Και άφοϋ κάμω 
Έ γ ώ όλα αυτά, νά ήμαι παντο
τινός Έ γ ώ πρόεδρος. (Ναίσχε ί 
Ουρά ά ά!) Λοιπόν, κύριοι, αυτά 
ήθελα νά σας εΐπω. (Oyt ! οχ ι ! 
νά μας 'πής και άλλα , (ίέλομεν 
και ά λ λ « ; μπίζζζ !) 

Αριστοφάνης 



Σας ευχαριστώ σα-. "Αν λοιπόν, κύριοι, ι τ 
έλθω Έγώ είς τα ττράγματα, Οά σας φέρω I x 
αμέσως οτόλο, διότι, ώς σας προείπα, έχω σ 
συμμαχία τήν Κεροία, χαί Οά φέρω, Οά ν 
μοϋ δώση νά σας φέρω, ολο τον στόλο της x 
ή Ιίερσία. (Μωρέ μπράβοοο ! ΖζζΙ-Γ,τω σου!) 0 
Έ χ ω καί συμμαχία, καί έπιμαχία, χαί συν- 0 
Οή/.ας καμιομένας μέ τήν Γερμαν'α, καί Οά σ 

μου δώση, χαί Οά σας δώσω, 560 χιλ. βε- τ 
λονωτά, κρούπ, μυδροβόλα, κανόνια, ί'π- f 
πους, βόμβας, μ,παροϋτι, μολύβι. . . (όχι ! * 
όχι ! τό μολύβι· δεν τό θέλουμε, έχουμε τό ' 
Λαύριον). Καί, μάλιστα, έχετε δίκαιο. Ζή- * 
τ ω , λοιπόν τό Ααύριον. (Ζήτω ! ζήτω !) Έ-
τε7^είωσα. Δέν έχει άλλο. (Ού, ού, ού, ουρά 
σου !) Σας ευχαριστώ σας, κύριοι ! 
t Σ τ ε φ α ν ί δ η ς. Μωρέ 'γειά σου, πα
τριώτη, έτσι ντε, σύ τά λές καί άπό 'μένα ; 
πιο καλλίτερα. Τειά σου, άλλη μια φορά. 
Πάρε ένα ποτήρι μπύρα. Έβίβα, έβίβα σου ! , 
Τειά σου, κορόιδο τής φανταρίας, 'γειά σου, 
τσαρλατάνε ! Έβίβα σου άλλη μια φορά. ! 
Τόκα! 

Δ ε λ η γ ε ώ ρ γ η ς. Μερσί, φίλοι, μερσί. , 
θ ά σας έχω πάντοτε είς τήν εΰνοιάν μου. 

" Ο λ ο ι . Καί ήμεΐς όλοι σέ έχομεν διά 
βίου — είς τήν εΰνοιάν μας ! 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΔΗΛΩΣΙΣ, 

Τήν παρ. Κυριακήν ό σύλλογος "Α δ ε λ-
ο ό τ η ς, συνεδριάσας έν τή εύρυχώρω δη
μοτική σχολή τοϋ Καραμανου, απεφάσισε 
νά τελέση μεγάλην διαδήλωσιν υπέρ τών 
ά μ ε σ ω ν προπαρασκευών. Ά μ α τούτου 
άποφασισΟέντος έξήλθον τής σχολής φωνα-
σκοϋντες ζ ή τ ω , ηγουμένου τοΰ έντιμου 
καί φιλοτάτριδος προέδρου τοΰ συλλόγου 
κ. Μεσσηνέζη. ΑύΟωρεί, ώς διά δημοσίου 
κήρυχος κληΟέντες, συνέρρευσαν τροχάδην 
καί μετ' άλλαλαγμών οί άπειροπληθεϊς 
λοΰστροι τών κλεινών Αθηνών καί τεθέντες 
αυτόκλητοι ώς κεφαλή τής διαδηλώσεως, 
έβάδισαν πρός τήν πλατείαν Ό μ ο ν ο ί α ς 
ξελαρυγκιζόμενοι είς ζητωκραυγάς υπέρ 

Σ Τ Α Υ Λ Ο Σ 

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΘΩΜ ΕΝ. 

"Ολοι σήμερον φωνάζουν μέ μεγάλην προΟυμίαν 
Γιά τοΰ "Εθνους τήν σπουδαίαν καί λαμπράν έτοιμασιαν, 
Κι' άπ' τήν φλόγα τοΰ πολέμου τής Ανατολής γεμάτοι, 
Μέ λαμπάδες καί μέ ζήτω τρέχουν ίσα 'ς τό Παλάτι* 
Μά κανένας δέν απλώνει 'ς τό σακκοϋλι του τό χέρι, 
Μια πεντάρα 'ς τό Ταμεϊον τής Αμύνης νά προσφέρη. 

Ένας γράφει είς μεγάλην σοβαράν εφημερίδα 
Μέ φωτιά πολέμου άρθρα γιά τήν φίλην μας πατρίδα, 
Κι' άλλος πάλι μιά ήμερα τό κονδύλι δέν άφίνει, 
Ά λ λ ά πάντα νέους τρόπους γιά τόν πόλεμο προτείνει, 
Καί είς τό χαρτί ευρίσκει τοΰ Σεβάχ τά τόσα πλούτη, 
Μέγαν στόλον καί κανόνια κι' όσο θέλουμε μπαροΰτι. 

οϋ τ ο λ έ μ ο υ . Έκεΐ ά ν ε β ί β α σ α ν τ ό ν ά τυ ·/ή |· 
:. Μεσσηνέζην έπί τρατέζης ό π ω ς όμιλή- * 
. η , όπερ έπραξεν εκών άκων. Ό κ . Μεσση- ! 
'έζης, άφοϋ έλάλησε τ ά συνήθεια συνήθη, ι 
ιατήλΟε, καί τό ύπερμέτρως ήδη έξογκω- ι 
Ιέν σώμα τής διαοηλώσεως, έκ τών προς/ε- 1 

)εντων πολυπληθών τής παιανιζούσης -μου-
;ικής ακροατών καί τών έν τοις Χαυτείοις 
:ιρβαζόντων κεχηναίων, έλαβε τήν όδόν 
Μόλου. Το άπειρον σμήνος τών μαγκών, 
ιιροηγούμενον πάντοτε, έποίησεν έκ τοϋ 
προχείρου έμ,βατήριον ασμα, όπερ ήρξατο 
καλαναρχών : 

Κα ονια καί τουφέκια να πολεμήτουμε, 
Και ζωντανόνε Τοΰρκο να μήν αφήσουμε. 

Ούτω μετά ζητωκραυγών έφθασεν ή χε-
φαλή είς τή\> Ώ ρ α ί α ν Έ λ λ ά δ α, ένώ 
ή ουρά έκ τών εκάστοτε προσερχόμενων, 
έμηκύ'Όη μέχρι τών Χαυτείων. "Οταν δέ 
έφθασεν είς τήν πλατείαν Συντάγματος, ό 
χ. Μεσσηνέζης, π ά λ ι ν αναγκασθείς, άνήλ-
Οεν είς τήν παστάδα τής μουσικής καί επα
νέλαβε πάλιν τά συνήθεια συνήθη. Έκ τής 
τοΰ Συντάγματος έξεχύθησαν είς τήν τών 
Ανακτόρων πλατείαν καί έπλήρωσαν αυ
τήν, έκπορθήσαετες δέ τά προπύλαια τών 
ανακτόρων, άνεβίβασαν έπί τών βαθμίδων 
τόν "ατυχή Μεσσηνέζην, δν άνάρπαστον έ-
φερον άκοντα έπί τών χειρών σ-/εδόν χαθ 
όλην τήν πορείαν, καί τόν έχαμον πάλιν νά 
λαλήση τά ίδια. Τήν στιγμήν έκει'νην είσήρ-
χετο ό Βασιλεύς,δν έξεκούφανον διά τών ζη
τωκραυγών. Μετ' ολίγον ό κ. Μεσσηνέζης, 
όστις εύρε τόν διάβολο ν του, κατώρθωσε νά 
δραπέτευση, συμπαρασύρας τ ό ν ήμισυ λαό.· 
οί δέ έναπολειφθέντες έ ξ η κ ο λ ο ύ υ Ό υ ν ζητω-
κραυγάζοντες, μέχρις ότου έξελθών είς τόν 
εξώστη ν ό Βασιλεύς, τούς ε ί π ε κάτι τι έν 
αμηχανία. Έκ τών ανακτόρων οί κ κ . Κο-
ρομ.ηλας, Κεμπούρογλους καί ΙΙοταμιάνος 
κατώρΟωσαν νά συμπαρασύρωσιν ολίγους 
λούστρους είς τ ό ν ο ί κ ο > τοΰ κ . Δεληγεώρ
γ η , ό σ τ ι ς , προβάς ε*!ς τόν έξώστην, συνδιε-
λ έ χ θ η μ ε τ ' α υ τ ώ ν , ώς ε ΐ χ ο ν προσχεδίασε*. 
Τό ά λ λ ο π λ ή θ ο ς αύξηνθεν καί π ά λ ι ν είς 
π ο λ λ ά ς χ ι λ ι ά δ α ς , έπορεύθη είς τ ό ν οίκον 

"Αλλος πάλι προκηρύττει ότι λόγον Οέ νά βγάλη, 
Κι' όλοι τρέχουν νά ακούσουν μ' εύχαρίστ^σι μεγάλη· 
Ά λ λ ά άν ό ρήτωρ τύχη καί τούς είπη ότι πρέπει 
Νά άπλώσουνε τό χέρι καί ολίγον είς τήν τζέπη, 
Τότε όλοι ξεροβήχουν καί βουλώνουνε τ ' αυτιά των , 
Τό τσιγάρο των άνάπτουν καί πηγαίνουν 'ς τή δουλειά τω\. 

Επειδή λοιπόν καθένας χίλιους τρόπους μας προτείνει 
Διά τάς ετοιμασίας, δίχως χά» λεπτό νά δίνη, 
Δι' αυτό κ' έγώ προβάλλω μέ τούς άλλους είς τήν μέση, 
Καί προτείνω ένα τρόπον, ποΰ είς όλους Οά άρέση· 

„ Επειδή, χωρίς κανένας μιά πεντάρα άν νά δώση, 
Ή παρασκευή τοΰ Κράτους 'ς τή στιγμή Οά τελείωση. 

Νά πηγαίνουμε μέ τάξι τό πρωί 'ς τάς εκκλησίας, 
Καί νά λέγουμε μέ σέβας καί μέ ζέσιν λιτανείας, 
Καί νά κάνουμε ώς κάτω κάθε λίγο χαί μετάνοια, 
Καί νά βλέπουμε απάνω αψηλά είς τά ουράνια, 
Καί"μέ χέρια σταυρωμένα σάν μωρά παιδιά νά κλαίμε, 
Καί τά στήθέ'α νά κτυπάμε, καίμέ δάκρυα νά λέμε. 

:οΰ κ. Κουμου/^δούρου, όστις έξελθών τούς 1 
ιΐπε νά κάμωσιν αυτοί τό χρέος των χαί ή 
^υβέρνησις Οά κάμη τό ίδιχόν της, χαί χλεί- ί 
ιας τήν Ούραν είσήλθεν. Έχεΐθεν οί λοΰ-
ϊτροι_ μ.ετά τών παραχολουΟούντων πολι-
:ών , μετέβησαν είς τοΰ κ. Τρικούπη, όστις 
ίξήγαγεν είς τόν έξώςην τόν ύπηρέτην του, 
ίνα οηλώση ότι δέν είνε έχει. Οί λούστροι 
άπεδοκίμασαν τήν προσλαλιάν τοΰ ύπηρέ-
του διά ζωηρών μ. π ρ ά β ο. Εκείθεν μετέ
βησαν είς τόν κ. Κ -'.ραϊσκάκην, όστις τοις 
εΐπεν, ότι έν πολεμώ ό Βασιλεύς Οά πολε-
μήση ώς τελευταίος στρατιώτης. Έκεΐ δέ 
έβγαλαν τό σβέρκο των εις ζητωκραυγάς, 
μεθ' δ μετέβησαν είς τόν οίκον τοΰ Σωτη-
ροπούλου, ίδόντες δέ καθ' όδόν άμαξαν καί 
ύπολαβόντες ότι εντός ήτο ό κ. Σωτηρό-
που/.ος, συνέλαβον αυτήν έκ τών όπισθεν 
καί ειλκον, τοϋ άμαξηλάτου διαμαρτυρου-
μένου ς-εντορεία : — Αφήστε τήν καρότσα, 
βρέ, ποΰ νά πάρη ό διάβολος τόν πατέρα 
σας. '—Δύναμις ! έοόων άλλοι, ότε αίφνης 
ηκούσθησαν έκ τής ουράς φωνα ί ,— βγήκε, 
βγήκε ! — καί τω ι5νΐί ή οοϋλα τοϋ κ. Σω-

τηροπούλου,έξελθοϋσα νά πετάξη τά.σκου
πίδια, ήναγκάσΟη έντρομος νά εισέλΟη χά-
σασα καί τήν σχοΰπά της. Μετά ταΰτα, οί 
μάγκες άνάψαντες δύω τρεις λαμπάδας, έ-
πορεύΟησαν είς τοΰ κ. Γρίβα, όστις μόλις 
πρόβας, καί άρξάμενος νά λαλή , ήναγκάσΟη 
νά εισέλΟη λυπημένος, άκουσθείσης τής φω
νής δύω αθλίων — εΐνε υπόδικος, νά φύγω-
μεν. — Τ' αυτά συνέβησαν καί ύπό τήν οί-
κίαν τοΰ κ. Βούλγαρη, όπου, καθ' ήν στι
γμήν έπέταξε τήν φέσαν του άπό τήν χα-
ράν του, έπαιξαν καί γρονθοκοπήματα. 

Τοιαύτη ύπήρξεν ή μεγάλη διαδήλωσις, 
όμοίαν τής οποίας, εύχόμεθα νά μή έπανα-
ληφθή άλλοτε, διότι κατή-ντησε πλέον μα-
σκαραλίκι. 

ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ 

Αί έπί τοΰ πολιτικοϋ ζητήματος συζητή
σεις έξακολουθοϋσιν έν τη Βουλή. Τήν Δευ-

« Ώ ! θ ε έ ! τό γένος όλον'τής Ελλάδος σου λυπήσου, 
Καί διάταξε ν ' ανοίξουν οί μεγάλοι ουρανοί σου* 
Και, άντί βροχή νά ρίξουν καί βρονταΐς κι' αστροπελέκια, 
*Ας μας ρίξουνε κανόνια καί βελονωτά τουφέκια, 
Δέχα δώδεκα βαπόρια, καί σπαθιά καί καραμπίνας 
Καί 'ς τά άλλα μας τά μέρη, καί έδώ είς τάς Αθήνας.» 

Μιά φορά τήν εβδομάδα νά γυρίζουμε 'ς τήν πόλι 
Τάς εικόνας τών αγίων, καί οί Δεσποτάδες όλοι 
Κ' οί παππάδες χαί οί διάκοι νά βαστοϋνε είς τά χέρια 
θυμιατά καί συναξάρια, ευχολόγια καί τρικέρια. 
Μέ αυτόν τόν τρόπον πλέον τά ουράνια 0' ανοίξουν, 
Κι' όσα εΐναι αναγκαία γιά τόν πόλεμον Οά ρίξουν. 

Κάθε βράδυ νά κρατούμε μιά πεντάρικη λαμπάδα, 
Και νά τρέχουμε μέ ζήτω 'ς τήν Ώ ρ α ί αν μας Έ λ λ άδα , 
ΚΓ άπ' εκεί" διά τόν δρόμον τοΰ Έρμου νά ξεκινοϋμε, 
ΚΓ άπό κάτω 'ς τό παλάτι μέ φωναΐς νά σταματούμε, 
Καί έκεΐ νά λέμε όλοι αΖήτ' ό πόλεμος» μέ τρέλλα, 
Και απάνω 'ς τόν αέρα νά πετοΰμε τά καππέλα. 

Κ' άφοϋ πιά ό βασιλεύς μας 'ς τόν εξώστη έξω 'βγαίνϊ] 
Καί μας λέγη λ ίγα λόγια, τότε όλοι μαζεμμένοι 
Νά άφίνουμε αμέσως μέ τά ζήτω τό παλάτ ι , 
Καί νά τρέχουμε μ' αντάρα είς τό κάθε μονοπάτι, 
Φιλελεύθερα τραγούδια ολοένα τραγουδώντας, 
Καί τά χέρια και τά πόδια σάν Οεότρελλοι κτυπώντας. 

Μά κοντά είς όλα τοΰτα νά άρχίσουμ' άπό τώρα 
Ν' άνασκάπτωμεν μέ όλας τάς δυνάμεις μας 'ς τή χώρα 
Τής πλούσιας μας Κορίνθου, καί 'ς τά μέρη μας τά άλλα , 
"Οπου βρίσκονται κρυμμένα πλούτη άπειρα μ 3 γ ά λ α , 
Μήπως έξαφνα αρχαίους Οησαρούς πολλούς εύροϋμε, 
Κ' είμπορέσαυμε αμέσως νά προπαρασκευασθούμε. 

Έτσ ι πλέον, συμπολΐται, μέ αυτόν τόν νέον τρόπον, 
Δίχως τόσας ρητορείας καί γραψίματα καί κόπον, 
Καί νωρίς κανείς άπ' όλους όβολόν νά καταθέτη 
'Σ τό Ταμεϊον τής Αμύνης, ή πατρίς Οά είμπορέση 
Τοΰ πολέμου τ' αναγκαία σ' ένα μήνα μόνον νάχη, 
Καί νά '—rj εις τήν Τουρκία «έλα, δεΐξέ μου τήν ράχη»; 

λαβών τρεις έπί }ΐλοπή κατηγορουμένους 1 

!ώς καί φυγόδικον τινα έκ ΙΙαρνασσίδος δια-
βόητον έπί φόνοις. Συγχαίροντες έκ μέσης 
καρδίας τόν δραστήριον τοΰτον ένωματάρ-
χην, εύχόμεθα Γνα ή Κυβέρνησις έχτιμώσα 

Ι τον ζήλον αύτοΰ επαξίως άμείψη. 

Τό «Δίκαιον» πολλάς αναγράφει τοΰ 
Ι Γαλλικοϋ θεάτρου άσχημίας, καί μικροΰ δειν 
Ι αίσχρόν καταγώγειον καταδεικνύει αυτό. 
Έν τούτοις, αί πρωϊναί μας εφημερίδες, 
τηροϋσι νεκρικήν σιγήν, καί δικαίως, διότι 

Ιέχουσιν είσητήρια δωρεάν. Όποία φουλό-
Ι τ η ς ! Καί έπειτα ζητώμεν πόλεμον, 

Κατά τάςΆγγλ ικάς εφημερίδας ή Πρωσ-
• σία βοηθούμενη παρά τής 'Ρωσσίας θά ά-
• ναγκάση τήν Τουρκίαν ν ' άποδώση είς τήν 

Ελλάδα τήν "Ηπείρον, θεσσαλίαν, Ά 7 ν β α -
νίαν, θράκην καί όλας τάς νήσους, ύπό τόν 

"Ιόρον'ή Ε λ λ ά ς νά συμπεριληφθή ώς έλεύ-
- Οερον κράτος είς τήν Γερμανικήν όμοσπον-
- Ιδίαν.—τΚα/.ά, άς μας τάς δώσουν καί σκε-
-Ιπτόμεθα. 

Κατ' άλλην εφημερίδα Γαλλικήν ή Έ λ -
I. [λάς , άφοϋ λάβη όλας τάς ανωτέρω έπαρ-
- χι'ας, Οά δωρήση ό βασιλεύς Γεώργιος είς 
:- τον Βίκτορα Εμμανουήλ τήν Κύπρον, πρός 
;- ένδειξιν τής πρός αυτόν αγάπης του. — 
ρ Μορ' τ' εΐν' τοΰτα ; 

ί· Περί τής ποιότητος χαί μεγάλης κουτα-
μ.άριις τοΰ βιολις-οϋ κ. Μηλιαρέση, ό όποιος 

ν- σείεται χαί κορδόνεται, σάν καμαρωμένος 
3- πετεινός, προσεχώς Οά γράψωμεν έν έχτά-

σει, διά νά μάθη άλλοτε μέ ποίους έχει νά 
κάμη. Γ. 

Ό Σ. Λογιωτατίδης πρώην βουλευτής 
καί συντάκτης τοϋ « Ααοϋ » ,μεταβαίνων μετά 

'ν τριών άλλων διά λέμβου έξ Αιγίνης είς πα
ς, ράλιόν τι κτήμα του, έπνίγη άνατραπείσης 
κ- τής λέμβου ύπό σφοδράς τρικυμίας. Ό μα-
ν̂ χαρίτης γενναίος μαχητής τοΰ λόγου, ήτο 

Κ- εις τών καλλίστων δηαοσιονράοων. 

όμόνοιαν καί ταχείας προπαρασχευάς.Πράγ- λ ι 
ματι ολίγοι κουφοί ήχολούΟησαν τόν χ. ώ 
Στεφανίδην αηδέστατα ζητωκραυγάζοντες β< 

ι εις τήν βουλήν, όπου ό κ. Ζαήμης κατεδέ- κ: 
γΟη νά τούς άκροασΟή καί απάντηση. Ώς y¿ 
είμεθα πληροφορημένοι τό μέγα μέρος τών τι 
φοιτητών άπεδοκίμασε τό γελοΐον διάβημ.αΙ 
τών ύπό τοΰ κ. Στεφανίδου. Είς τό προσε-
γές ό «Αριστοφάνης» έχει νά είπη τινα, 1 Γ 

|έν κυρίω άρθρω τοις κ. κ. φοιτηταίς. |α 

Χθες, ήτο γόνιμος είς διαδηλώσεις ήμέ- ' 
ρα, οί σπουδασταί τοΰ Πολυτεχνείου, μετα-| ε 

βάντες μετά ζητωκραυγών είς τήν οίκίανί" 
ι τοΰ Ιίρωθυπουργοϋ έζήτησαν Φάλαγγα καί I 
ι αυτοί. Ό κ. ΙΙρωΟυπουργός τοις έδήλωσεν I 
• ότι Οά πέμψη υπαξιωματικούς πρός έκγύ- σ 
• μνασίν των. Νά ίδωμεν ποΰ Οά καταντήσω- ν 
' μεν μέ αύτάς τάς γελοίας διαδηλώσεις. I 

Ό έν Βουκουρεστίω αποβιώσας έγκριτος Ι ί 
I ομογενής Κωνσταντίνος Ξενοκράτης, κα- ί 
j τέλιπεν άπασαν τήν μεγάλην αύτοΰ περι-Ι< 
• ουσίαν υπέρ τών αγαθοεργών κατάστημα-Γ 
ί των τής Ελλάδος. Ή έκ τώ» πολυπληθών I 
- κ7»ηροδοτηθέντων κτημάτων ετησία πρόσο-
ί] ;δος ανέρχεται είς 70 χιλιάδας δραχμών.! 
- Εί'όι τοΰ γενναίου ελληνος ή μνήμη άοί-Ι' 

διος καί είθε άπαντες οί ζάπ7^ουτοί όμογε-Ι 
'•- νεΐς νά άπέθνησκον εφέτος διά μιας διαθέ-
ι- τοντες τάς κολοσιαίας περιουσίας των. υπέρ Ι 
>- τής πτωχής Ελλάδος, ήτις τότε Οά ηδύ-1 
ι- νατο άνευ δανείων έν άχαρεί νά έξοπλισθη. I 

Αί υπέρ τής Εθνικής αμύνης τήν πάρε)*-1 
(j. Οοΰσαν εβδομάδα προσενε/Οείσαι συνεισφο-Ι 
3 . ραί έν τε τή Ελλάδι καί έξωτεριχώ, άνήλ-Ι 
ε- Οον είς εκατόν πεντήκοντα χιλιάδας δραχ-1 
αίιμών. Καλαίς εΐναι καί αύταις. Έ ν α ένα I 
ε- τό φασούλι, γεμίζει τό σακκοϋλι. · 
>ν = 
ιν Ευχαρίστως πληροφορούμεθα, Οτι ό έν 
ι- Λαυρίω προσωρινώς εδρεύων ένωματάρχης, 
ν, κ. Ιίερικλής Άλεξάκης , μετά ζήλου έκ-
ο, πληροί τά καθήκοντα του, έπαναφέρας τήν 
;η πρό πολλοΰ φυγαδευΟεΐσαν τάξιν καί συλ-

τέραν έλ^αβε πρώτος τόν λόγον ό κ. Λομ- όμι 
βάρδος, πο'λλά ειπών καί πολλά κατηγορή- μα 
σας τής Κυβερνήσεως, ιδίως δέ αντέκρουσε Στ 
τήν τοΰ κ. Ιίρωθυπουργοϋ πρότασιν, τοϋ νά εις 
σχηματισθή Κυβέρνησις έξ όλων τών κομ- χ0· 
ματαρχών. Μετά τινας δέ φ/,ηναφίας τοΰ είυ 
χερσαίου Ζωχιοΰ, ή συνεδρίασις διελύΟη. — φο 
Εις τήν συνεδρίασιν τής Τρίτης ό έπί τών τώ 
Στρατιωτικών υπουργός έδωκε πληροφορίας χ_έ 
τινάς ζητηθείσας, τοΰ κ. Ζωχιοΰ άείποτε έν 
«ρλυαροϋντύς. Μετά τοΰτον ό τέως ώς νε
κρός νομιζόμενος γερο-Χρηστίδης, τοΰ ο
ποίου αί πολύπειροι σκέψεις πάντοτε έκ τών ρ α 

ποδών τοΰ κατεβαίνουν, λαβών τον λόγον, ζ0 

έψέ?>λισε κρονοληρήματά τινα, τής Βουλής Ζ ί 

έξισταμένης διά τό παράδοξον φαινόμενον, α{ 
^επούσης μ ο ύ μ ι α όμιλοΰσαν. Μετά τού- 0 ι 
τους, ό έπί τής Εκπαιδεύσεως υπουργός ά- μ· 
νελθών τό βήμα άντήρρησεν εύγλώτως τόν ^ 
κ. Λομβάρδον, άποδείξας ότι ή ιστορία έχει 
μυρία παραδείγμ.ατα, καθ' ά διάφορα πολι
τικά κόμματα, εις κρίσιμους περιστάσεις όι 
συνελθόντα συνεργάσΟησαν κοινώς υπέρ τοΰ τι 
γενιχοΰ τοΰ έθνους χαλοϋ, δούς δέ τάς προσ- 0< 
ηχούσας τώ κ. Δεληγεώργη απαντήσεις έπί τ ι 
τών όσων κατηγόρησε τό Ύπουργεΐον, κατ- κ 

έληξεν ευθαρσώς δηλώσας τή Βουλή, ότι ή'δι 
Κυβέρνησις προθύμως καταθέτει τήν έξου-|ΐ> 
σίαν, άλλ ' έν τοιαύτη περιπτώσει ποιοι δύ- δ 
νανται νά σχηματίσωσι Κυβέρνησιν βιώσι- ν 

μον χαί έπαξίαν τών κατεπειγουσών περι- τ 
στάσεων ; Είς τούς ανδρικούς τούτους λό- τ 
γους, βουβασμός κατέλαβε τούς Οράσεις πα- ν 
παγάλους τοΰ κ. Δεληγεώργη. 

Προχθές ήγόρευσε πρό τοΰ Πανεπιστη- ί 
|/,ίου ό δοϋλος έλλην έξ Ηπείρου κ. Γεωρ- ζ 
γίτσας, ενώπιον δρακός φοιτητών. Ό κ. Γε- 0 
ωργίτσας κάτι, φαίνεται, ήθελε νά είπη καί £ 
άλλα είπε. ΠροοιμιασΟείς ποιητικώς, έτε- 1 
λεύτησε τόν ί^όγον διά τετριμμένων τίνων 
|5ήτών, αηδών πλέον γαι είς τήν γλώσσαν 
καί τά ώτα, προτείνας νά σχηματισθή έπι- ^ 
τροπή ύπό τόν πρόεδρον κ. Στεφανίδην, 3 
μεταβάντα έκεΐ σκοπίμως καί έπί τούτω, ι 
όπως μεταβη εις τήν βουλήν καί συστήση ; 



Β Ι Ο Ι ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ. 
Oí οοιτητζί τοΰ Πανεπιστημίου τής Πέστης διά λαμ-

TO y.0L\ το Ttatpt των όταν εμεγα/.ωσεν εγι-
νεν άνθρωπος παρά πάσαν ποοσδοχίαν. Ό] 

ΤΟΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΑΝΔΡΏΝ ΤΩΤΑΘΒΝΩΝ θείος του, καλός άνΟοωπος και αυτός, τόν ' 
v, k t ^,^ • ν ~Ί # . ι * ν Ι Λ ^ w " i «eweKfopou οιαοηλωσεως εςεσρασαν τήν άπειρον ευγνω-
έστε'./.εν εΐς Αθήνας νά μάθη γράμματα. 1 μοσύνην αυτών εί; την ά'ελφήν Τουρχίαν μαχομένην 
Τό δίπλωμα τοΰ γυμνασίου τό ελαέεν έν.ύ~*Ρ τ ο 5 ° λ ' • " ~ } · • ° 3 κ α ί ^ ή , φ ..; α ν θ ρ ώ π ! α ς . 
V V* »»' '- * • > ' - ~ / / • ΠρΟβχληθϊντβί προ,- όμοιαν δια'η/ωσιν και οί τοιτηταί 
Λαλκιοι, οπου επι TCO σκοπώ τούτω μετε-

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΑΡΥΔΗΣ. 

Λ έ γ ε : :αι ότι ευρέθη έπί των ορέων ώς ó 
'Ρωμύλος. Τά πρώτα τ ο υ ΤΤΛΕ;ι>.ά ψελ ί ιμα-
τα ήσαν ύβρεις καί στίχοι. "Οταν έμεγάλω-
σεν ολίγον έγραψε σάτυρας και επειδή εις 
την εποχή του όλ;'γοι ήδύναντο νά έκΟέ,ω-
σι τάς ίδεας των, τινές τον έΟεώρησαν ώς 
τέρας μαθήσεως και ευφυίας. Τοΰτο πιστεύ-
σας χαί αυτός ó ίδιος έξέδωκε τό ιστορικόν 
«Φώς», εις τό όποιον κατεχώριζον τότε 
πάντες οι δυνάμενοι να γράφωσι τά προϊόν
τα της ευφυίας των, άτινα αυτός έπώλει 
ώς ίδια. Φύσει στιχουργός έγραψεν ολίγα 
σατυρικά ποιήματα κατά μίμησιν τ ω ν Σού
τσων. Ούτω εδημιούργησε τήν φήμην του. 
θρασύς φύσει, καΟύβριζεν όλους άπό τοΰ 
"ΟΟωνος άρξάμενος. Λιά γνωστής γλυκύτη-. 
τος τών λόγων τ ο υ και ύπουλότητος κα-
τώρΟωσε νά βάλ'Γ, πολλούς εις τό χέρι και 
νά οικοδόμηση ένα δύω 'σπίτια. Φύσει φι
λάνθρωπος, ήγάπηιεν έκΟύμως πάντοτε τάς 
ωραίας υπηρέτριας. "Οπως απέκτησε τήν μι
κράν του περιουσίαν, οϋτω και άτώλεσεν 
αυτήν κατάχρεως ήδη ω ν . Έκ τών πολλών 
ξυλοκοπημάτων κατήντησε φαλακρότατος. 
Κατα μίμηιιν τοΰ μπαρμπα-Γιάννη Κανά
τα , ήγόρασέ ποτε γάδαρον όπως έπιδειχνύ-
ηται. Ά λ λ ά και ó γάδαρος μή άνεχόμενος 
αύτόν,πολλάκις τόν κατέρριψε και τοΰ έθραυ
σε μία τών χειρών. Δ·.ωγΟείς έξ όλων τών 
τυπογραφείων ώς κανονιέρης, εύρεν έσχά· 
τως άσυλον εις τό τοΰ Σιβιτανίδου. Ξεκου 
τιαςΟείς πλέον,έλησμονήΟη παρ'όλων. Ήδη , 
ροσφέτια ονειροπόλων, αγωνίζεται νά γίνη 
υπουργικός. Τό μέλλον του παρουσιάζεται 
πολύ κακόν, κατά τόν Καζαμίαν τοΰ Μαυ 
ρομμμάτη. 

* * 

I Ω Α Ν Ν II Σ Κ Α Μ Π Ο Τ Ρ Ο Γ Λ Ο Τ Σ . 

'ΕγεννήΟη εις τήν Πόλι. Ή μάννα του 
χαί ó πατέρας του ησαν άνθρωποι, διά ΤΟυ-

^ης ο ι ίννη ί , απεοοιν 1/αν τήν ε •! : ν η ταυττ,ν προτασιν 
*>η. Ί ί τ Ο έτι τότε πολύ νέος. 'ΕπανελΟών Μετά τούτους οί =οιτητ:ί του Γ α-, επιστηλίου Αθηνών 
εις Αθήνας χατέτοιβε τόν καιρόν του εις τά ε κ ρ ί θ η σ α ν νά άποδο».ιμάσωο·. τους τής^ Πέστης, συν-
ν -• Μ ' "Μ * «"ι £ 91 -, ι αισθανθέντες οαω, την γελοιότητα τοΰ διαβήματος διε-
Λ α υ τ ε ι α . Λ ίετα τινα ε,ε έ τη ελαοε οιτ:Λω·χα ι « ^ ν " \ ι - ί < „ < -™ 

' , _ ι ι λυυησαν. ΛΙετα τούτους οι φοιτηται του πανεπιστήμιου 
νομικοΰ έκ τοΰ ΙΙανεπιστημιου, ούτινος τά 1 
πρόθυρα καλώς δεν έγνώριζε κατά τήν δι-
άρκειαν τών σπουδών του. Τή αρωγή πάν
τοτε τοΰ θείου του μετέοη εις Γερμανίαν, 
όπου πλέον έξεσκόλισε τά νομι/.ά. "Οταν 
επανέκαμψε συνεδυάσΟ/; μετά τοΰ κ. Λ. Κο-
ρομηλα, μη Οελησας να μεταί,τ) εις την ^ ··,„ λά&,.σι μεγαλειτ 

1 ΙΓολίν προς έξάσκησβν τοΰ επαγγέλματος 
του, και εξέδωσε τήν ν 'Ι^φημερίδα», ήν ύ; 
πολαβών ώς κοινόν φόβητρον, καθύβρισε 
πάντας, μέ/ρις ότου οί Σ κ η ν ο γ ρ ά φ ο ι 
Σουρής και 15ερ£έρης κατέρριψαν τήν λεον
τών αύτ :ΰ . "Εκτοτε κατέστη τής δημοσιο-

της Πετρουπόλεοίς όμοα/·•/(,>, Ιξεϊρασαν την με-α'λην 
π ε ρ ί ϊ ρ ό ν η σ ί ν των : -Λ: τους ςοιτητά; τ η ; Γίέστης. 
'Κπ' έσ^άτοιν οε ώς αντίρροποι τούτων έπτ,λΟον 'ίοι-
τηται του Τουρκικού Πανεπιστημίου (ό βεος να το' 
καμη. τοιούτον) Ικ^ραζοντε; την έπιοοκιμαιίαν και εύ-
γαρι ι τ ία ί αυτών προς τους άοελεοΰς το>ν '^οιτητας της 
Πέττης. (!ί ά/.αοημαϊ'.ο! ούτοι ο\α λόγων πό/εμοι, κατά 

ην εκορασιν τοΰ πυρίνοος πολιτι/.οΰ κ. Δεληγεο')ργη, 
I tàv λά&κσι'μεγαλειτε'ρας οιασςα'σείς, άναποϊεΰζτως θα 
έπιφίρωσι παγκότμιον πό)εμον προς μνήμην άοίίιον της 
μωρίας τών ανθρώπων του οεκάτου ¿wáxou αιώνος. 

γραφιάς ó Αρλεκίνος, ή δέ «Έφημερίς» τό 

Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Ι . 

Έν τω χήπω τοΰ Κλαυθμώνος. 
— Καϋμενε, πώς κατηντησες, ώς σ/ελετός* μαίνεται, 

να ύποφέρη: πολύ· Ακόμη οέν είιωρίτΟης εις καμμίαν 
Ιθελοβλαχίζων φύλλον Τ ώ ν "Αθηνών, μ.έ-1 υ ^' ν ;_- υ πλησια'ζεις να άποΟάνης 
χρις ότου ό κ. Τζιβανόπουλος, όν ηθέλησε 
νά έξυβρίση, έξεγείρας σύμπασαν τήν δη-
μοσιογραφίαν κατ' αύτοΰ και τοΰ κ. Κορο-
μηλά, έψόφησεν αμφότερους, ό δέ «Αστ έ 
ρων» και κ Αριστοφάνης» τούς αποτελείω
σαν. Ό κ. Καμπούρογλους εί·ε καί αυτός 
ποιητής, άλλά ψυχρός, ακατάληπτος, α
νούσιος, άνάλατος καί άμουσος, έφ' ω καί 
έκηρύχΟη κατά τοΰ ποιητικοΰ αγώνος, έξ 
ού τά ποιήματα του έφαγον πάντοτε πατσά-
βούραν. Άγαπα ύπερμέτρως τάς γυναίκας, 
καί ώς νέος Πηγμαλιων ήράσΟη τα έν τω 
Μουσείω αγάλματα της Ελένης τοΰ 11 ά-
ριδος καί της θεάς Αρτέμιδος. Τάς γαλλ ί 
δας φιλοφρονεί πάντοτε καί πρό τίνων ή
μερων έφίλησε μία έξ αυτών δημοσία εις 
τά πρόθυρα τοΰ θεάτρου, μεΟ' ό μεταβάς 
έγραψεν άρθρον περί ηθικής έν τή «Έφη-
μερίδι» ώς νέος Σενέκας. Ήδη πολλά πα
θών, πολλά έμαθε, καί έστρωσε πλέον καί 
ελπίζεται νά στρώση ακόμη καί νά κατας"ί] 
καλός καί χρήσιμος έν τέλει δημοσιογράφος. 

"Α, μπίΗ Ιΐιστεύώ να πέση. ταχέως το ΰτ πουρ-

Έν οίκο) Φαναριωτικά) πρωίαν Ttva. 
— Πάλι, Μαρία, ηκουσα Οόρυβον απόψε εις το οω-

μάτιόν σου, μήπως ητο κανείς ε'ρωμένος σου; 
— Πώ πώ, κυρά! τ ί εΐν' αυτά που λες; Ό αφέντης 

εσκονταψε. 

"Εν τινι παντοπωλείω. 
— Γιά νά σου Υ ώ , μπακάλν· ·<Ι'έρε μο» λίγο ψωμί 

και τυρί κα' ενα ποτήρι κρααι. 
— Άμεσως , κυρι ! · , . ,-̂ ,'· r , 
Μετά τινα λεπτά άί̂ οΰ έ'ταγε· 
— Γιά νά σοΰ 'πώ, παιοί, πόσα κάμουνε αυτά που>· 

ΐϊ,αγα ; 
— Πενήντα λεπτά, κύριε. 
— Πολύ καλά. Δ ι κ ά μ ο υ ε ί ν α ι ! 
Και ϊ εύγη βιαίως. 

Ε I Δ Ο Π O I Η Σ I Σ. 
Φοιτητής οιετης της Θεολογικής σχολής, επιμελέστα

τος καί χρηστών ηθών, ζητεί παραδοθείς Ιπ·. μετρία ά-· 
μοιβτ,. 'ίΐ οιεΰΟυνσ'.ς εις το γραιίεϊον ημών. 

ΝΕΑΝΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, 

1 9 Δ'. 

της ίιαοΟορας. Οί έραστα'. τών Σμυρναί?ων οΰ ανταιεϋ-

παλαιά γν<.Ίριμος. Τέρπεται γελώια μεΟ1 όλων χοιρ'ς 
περ'.τ.'.έψεως ιεόοου, καί πίπτει συνήθως οιότι επιζη
τεί τήν πτώσιν αυτής. 'Αγαπα τους κομψευόμενους έν 
τή ομιλία /αί θεωρεί ευτύχημα τήν σύζευξίν της μετά 
ς έ ν ο υ , όστις πολλάκις άπαταιών άναόε.κνΰεται. Τέλος 
ή Σμυρναία είναι αληθής γυντ/ ο'ιραία, άστατος, ερω
τ ική, ευαίσθητος, εΰσπλαχνος, ελεήμων . . . 

ΊΙ γυνή τοΰ Βυζαντίου οΰσκολον νά χαρακτηρισθή. 
Τό μέγεθος τής πόλεως . Ι ν ^ ζή καί ό ποικίλος αυτής 

χερώς πάνυ νά συγκομίσωσιν όλον τόν καρπόν τοΰ γυ- ' κόσμος, καθίστα τάς Πυζαντινάς όλως οια'ρόρους άλλη· 
ναικείου έρωτος, καί νά τριγήσωσι τά ανθη τής παρθε- λων. ΊΙ ευγενής καί υψηλόφρων /άτοικος τοΰ Περα, 
νίας μέχρις άποουλλίσματος τοΰ στελέχους. Αί περι- ζώσα έν ευρωπαϊκή κομψότητι καί Ασ ιατ ική ποΛυτε-
στεραί τής Σμύρνης, νά είποψεν ποιητικούς, χειροήθεις| λεία, είναι κράμα τι εύροιπαϊκής οιαο%ρας καί οθωμα-
λίαν έκ φύσεως πλασθεϊσαι πίπτουσι συνήθοις θύματα νικής ήουπαΟείας. Γϋαρεστείται νά άκολασταίνϊΐ ένκρυ-
τής υπερβολικής αυτών συμπαθείας, 'ϋκεϊ οί έρασταί ΰώ καί παραβ.'στω, ουχί έκ φόβου μή οωραθή άτιμ,αζο-
έμοιάζουσι ταχυδρομικούς διανομείς, μοιράζοντες ε!ς ό'- μένη, άλλά διότι φύσει έπιρρέπει προς τό άπαταν ύπο μοιράζοντες είς ά
λας τάς συνοικίας ψευδή καί επίπλαστα αισθήματα καί| 
παννυχίδας,πολλάκις διέρχονται έκ παρθεν.κοϊς δώμασιν. 
'JI Σμυρναία γυνή τυγχάνει φιλόφρων καί περιποιη;ΐκή 
μέχρις ΰποχρεώσεο):. ϋ ΐναι χαρίεσσα, γλυκε'* καί προσ
ηνής, όσον ή φαντασία δυνατόν νά άντηληφθή. ΛΙετ'ολί
γων στιγμών συνδιάλεςιν, ή Σμυρναία σοι εΤναι φίλη ώς 

τό .πρόσχημα υψηλής ανατροφής. Ί^νώ αντιθέτως η κά
τοικος τοΰ Φαναριού, ή τοσούτον έπιτηδείως καί χαριέν-
τως μυοπαίζουσα, ή έν συσύραις χλιδώσα καί μυθική 
πολυτέλεια κυλινδουμένη, θέλει τους ερωτάς της ήσυ
χους, αμιγείς σκανδάλων καί προχωρεί έν ό'λοις σφόδρα 
έλευθεριάζουσα, καί διά τής ακράτητου ίίναισχύντου 

αυτής ελευθερίας ζητεί νά επικάλυψη παν άσυγγνωστον 
παράπτοιμα αυτής. Έν γένει δε αί Κωνσταντίνοπολίτι-
δες φημίζονται διά τό αναιδές αυτών, τό μέγα Οράσσος 
καί τήν άχόρταστον άκολασίαν. 

Τέλος αί τής Ασπασίας καί τής 'ΑΟηναΐδδς απόγονοι, 
αί τής Παλλάδος τό "Άστυ οίκοΰσαι παρθένοι, είσί πο» 
νηοά πλάσματα, ελευθέρια, χαρίεντα, επιπόλαια, τρελά, 
πολυλογά αχαλίνωτα εις του ςέ'ρο>τας αυτών, κρεπα-
λοΰντα έν ταΐς συναναστροφαΤς, σεμνότυφα καί άπατυλ ι 
όντα, ατινα, υπό τό κάλυμα αγνότατης αρετής, ένέχουσι 
τήν έςαχρείωσιν καί άπάτην. Έν Αθήναις υποβόσκει 
μεγίστη διαφθορά τών ηθών κεκαλυμένη διά βαρέως πέ
πλου αύστηρας ήθηκής· 'Αγνά χείλη καί αμόλυντα στή
θη παρθενικά, είναι έν Αθήναις αδάμαντες δυτεύρετοι. 

Μ ή ζητεί είς τήν 'Αττικήν παρθένον τήν έρωτύλον 
καί άπτόητον Ζακυνθίαν, ουδέ τήν κοΰφον χρυσαλλίδα 
τής πόλεως τοΰ 'Κρμοΰ,δεν θά ευρης εΐ; αυτήν τής κοι-

;\οκτήμονος Σμυρναί>·ς τό έπίχαρη μειδίαμα, ουτε τής 
Βυζαντίδος τόν μεμαοαμένον ,γέ'.ωτα καί τους ψευδείς 
μυοπασμου:, άλλά τήν εναγή άρετήν, τήν 'Αθηνα κρύφα 
τήν Κύπριοα περιποιουμένην. 

(Έπεται συνέχεια). 
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