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ΑΝΤΑΠΟΚΡΊΣΕΙΣ 

ΙΔΙΑΤΕΡΑΙ «ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ» 

Α ο ν δ ΐ ν ο ν.—Μεγάλος επικρατεί κυκεών 
είςτάςάνωτάτας πολιτικός σφαίρας, ϊ ό ζή
τημα τής Ανατολής και αί άπειλαί τής'Ρωσ-
σίας κατετάραξαν τόν ψυχρό ν έγκέφαλοντών 
κατοίκων τής ομιχλώδους 'Αλβιώνος, οίτι-
νες εις μεγάλην περιέστησαν άμηχανίαν δια 
τάς προπαρασκευάς τής Ελλάδος, τήν ο
ποίαν, κατά τινα εφημερίδα, θα καταλά-
βωσιν οι "Αγγλοι στρατιώται, οί έν Μελίτη 
χαί Γιβραλτάρ, έάν αύτη κινηθί) κατά τής 
Τουρκίας, ένώ κατά τον «Θεατήν» τουναν
τίον ή Βρεττανική Κυβέρνησ:ς προέτεινε 
προς τόν βασιλέα τών'Κλλήνων νά συμμα 
χή->η μ&τα τής Αγγλίας, προς τήν οποίαν 
να χορήγηση στρατόν 25 γιλ· ανδρών υπό 
Ά γ γ λ ο ν άρχιστράτηγον, έπί τη ύποσχέσει 
ν' αύξηθώσι τά δρια τής Έλλιδος. Κατά 
τάς ιδιαιτέρας μου πληροφορίας, ή Ελλάς 
fiΤΤC ΓίΓΙ r'ι r — 

στρατού είς τάς 'Αγγλικάς κτήσεις των Ίν-
«ών, καί κατάσχη συντηρητικής αυτάς. 

* * 

Β ε ρ ο λ ί ν ο ν.—Ό διερεΟισμός των Ελ
λήνων ένέβαλε πανικόν φόβον εις άπασαν 
τήν Γερμανίαν. Τούτου ένεκα και ή φιλό-
τουρκος «Έφημερις τής Κολωνίας» κολα
κεύει χαμερπέστατα τήν μέχρι χθες ύπ' αυ
τής καθυβριζομένην Ελλάδα, μυρίους δσους 
πλέκουσα αυτή πανηγυρικούς έν μακροτάτω 
κυρίω άρΟρω, καί κηρύττουσα ότι οί "Ελ
ληνες εχουσιν έπίζηλον μέλλον, και παρα
σκευάζονται ίνα λάβωσι τήν νόμιμον μερί
δα των, όταν σημάνη ή ώρα, ώς φυσικοί και 
μόλοι διάδοχοι τής βαθμιαίως καταλυομένης 
Όλ^μ·»ν:χήί αυτοκρατορίας. Ύπό του 
αύτοϋ φό6ου κατεχόμενη και ή φιλότουρ-
κος Κ α ρ τ ε ρ ί α του Μεδιολάνου, κηρύτ
τει ότι οί "Ελληνες όφείλουσιν έν τή συν 
διασκέψει ν' άπαιτήσωσι μετά σταθερότητος 
τήν αύτονομίαν τής Κρήτης καί των άλ άπέροιώε αετά ; , « Λ Λ Λ Τ 7 '' V 1 '' τ ψ «υτονομιαν τής Κρήτης καί των άλ-

^ky^T^T^^0''^ Ελληνικών Επαρχιών, τοσούτω δέ 

ZSwLVλίκ7?ατευματα ά π ο β ώ σ ι ν οί "Ελληνες, όσω, λόγω ιστορίας φολϊς l^l^Ll a T M ^ y . ^ á 8 . g ' νοημοσύνης καί πολιτισμού, α/τοί εΓαι ο 

ά μ ε σ ο ι κληρονόμοι τοϋ τούρκικου κρά·« 
τους, κατά τήν ένδεχομένην τούτου διάλυ-
σιν. Επίσης καί ή ημιεπίσημος «Βόρειος 
Γερμανική Γενική Έφημερίς» λέγει ότι αΕ 
διαδηλώσεις τών έν Αθήναις φοιτητών εΐνε 
λίαν αξιοσημείωτοι, διότι αί διαδηλώ-* 
σεις αύται έκφράζουσιν ενώπιον του Α 
ρείου Πάγου τής Ευρώπης τάς εύχάς ού 
μόνον τής ελευθέρας Ελλάδος, άλλα καί 
σύμπαντος τοϋ Ελληνισμού άνευ διακρίσεως 
ορίων. Πληρέστατα δέ δίκαιοι τήν περιφρο
νήσεως συμβούλήν τοϋ βασιλέως, ήν οίωνεΐ 
απηύθυνε πρός τούς απανταχού Έλληνας. 
Έν έτέρω δέ άρθρω ή «Έφημερις τής Κο
λωνίας» παροτρύνει τήν Ελλάδα νά έξο-
πλισΟί] εγκαίρως, χωρίς νά περιφρονή έαυ-
τήν ότι είναι μικρά, άφοϋ ή νϋν μεγάλη 
Πρωσσία ήτο άλλοτε μικρόν δουκάτον, κα
θόσον ίσως προσκληθή, έν περιπτώσει 'Ρωσ-
σοτουρκικοϋ πολέμου, ν' άποστείλη στρα
τόν είς τάς Έλληνικάς Επαρχίας τής 
Τουρκίας έπί αυντηρητικώ σκοπώ, Οπως 
διατήρηση δηλαδή αυτόθι τήν δημοσίαν τά-
ξιν, καί αναχαίτιση έν ελλείψει τακτικού; 
στρατοϋ, τάς υπό τής Μωαμεθανικής θρη·. 

ΣΤΑΥΛΟΣ 

ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ Η Σ «ΑΔΕΑΦΟΤΗΤΟΣ». 

Μαζευτήκαμε καί πάλι έδώ πέρα, συμπολΐται, 
Για νά 'δοϋμέ έκ συμφώνου .τί θυσία απαιτείται 
'Σ τάς παρούσας περιστάσεις ό καθένας μας νά κάμη, 
Καί μέ ποίον τρόπον πρέπει ευθύς τώρα νά συνδράμω 
Τήν φιλτάτην μας πατρίδα, ή όποια κινδυνεύει 
Καί βοήθειαν όλίγην από όλους μας γυρεύει. 

"Εως τώρα, συμπολΐται, ή καλή μας Α δ ε λ φ ό τ η ς 
Έπολέμησε μέ όλους ώς γενναίος στρατιώτης, 
Και δεν εμεινεν οπίσω κατά τήν φιλοπατρία 
Καί τήν δυναμιν τοϋ λόγου άπα τάλλα σωματεία, 
Ά λ λ ' έφώναξε καί είπε για τουφέκια καί για στόλον, 
"Αμα ήκουσε το πρώτον τής Σερβίας πυροβόλον. ι 

Καί εμείς, ώ συμπολΐται, δεν έκάμαμ' όπως άλλοι 
'Σ το Παλάτι άπό κάτω διαδήλωσι μεγάλη ; 
Δεν έβγάλαμε 'ς τό ζήτω καί εμείς τον λάρυγγα μας ; 
Δεν έδείξαμε 'ς τό δρόμο τά αγνά αισθήματα μας ; 
Καί έγώ ó Πρόεδρος σας σάν γενναίο παλληκάρι 
Δεν όητόρευα μέ τόλμην εις τά κάθε αγκωνάρι ; 

Δεν μας φθάνουν λοιπόν τόσαι, συμπολΐται, συναθροίσεις^ 
Δέν μας φθάνουν τόσα ζήτω καί σπουδαΐαι συζητήσεις, 
'Αλλά έπρεπε 'ς τό βήμα ó Κατσίμπαλης ν' àvé6yj 
Καί νά είπη, ότι τώρα ποϋ τό !θνος κινδυνεύει 
Εΐν' ανάγκη καί καθήκον ó καθείς νά κατάθεση 
'Σ τό Ταμειον τής Αμύνης όσαΥχρήματα μπόρεση.; 

Απορώ μα τήν πατρίδα και θαυμάζω, συμπολΐται, 
Πώς 'μπορέσατε^άπάνω^είς τό βήιια ν' άνεχθήτε 
Τόν Κατσίμπαλην μέ θάρρος τέτοιους λόγους νά προφέρη, 
Καί αμέσως τά παπούτσια δέν τοϋ δώσατε 'ς τό χέρι· 
Κρΐμα, κρίμα είς σας όλους, καί 'ς τόν Σύλλ·γό μας χρΐμα 
\Α^οϋ Ινας πιλοπώλης μας έντρόπιασε τό βήμα. 

Αριστοφάνης 
ΑΡΙΘ. 231 Ε Κ Δ I Δ Ο Τ A I 

TETAPTΗΝ KAI ΣΑΒΒΑΤΟΝ. 



σκοληψειας τυχόν συμβγ-τομένας σφαγάς. | 
Καθά πλ,ηροφοοουμαι,ή Έλλ»ς,περιφρο-

'/CÜT-. τας έκ δειλίας και φόβου συμβουλάς 
>.αί κολακείας των Γερμανικών εφημερίδων, 
άπόφασιν έχει να βιάση τήν είσοδον του 
Ελλησπόντου, καί άναστήση τον Βυζαντι-
νόν θρόνον έν Κωνσταντινουπόλει, άναχη-
ρύττουσα τον Γεώργιον αυτοκράτορα άπα-
σών των Έλλάδων. 

Β ρ υ ξ έ λ λ α ι. — Ό διάσημος Βέλγους 
καθηγητήςτοϋ διεθνούς δικαίου 'Ρόλιν Ζαικ-
έεμουνς (ίσον ζευζέκης) έξέδωκεν υπό τήν 
επιγραφής «Το Διεθνές Δίκαιον και τό Ανα
τολικό ν Ζήτημα» περισπούδαστον διατρι-
€ήν, έν Τ| λέγει ότι εϊ-ε ζωτική ανάγκη, 
ίνα τό μικρόν 'Ελληνικόν κράτος προσλάβη 
τήν Θεσσαλίαν, τήν "Ππειρον και τήν Χ,ρή 
την. — Λέγεται ότι ό διάσημος καθηγη
τής συνέταξε τήν διατριβήν, τή προτροπή 
της Βελγικής κυβερνήσεως, ήτις σκοπεί, 
αδεία της Ελληνικής Κυβερνήσεως, νά συ-
στήση έν Κρήτη Βελγικήν άποΐλίαν προς 
κατασκευήν Βελγικού τυροϋ. 

* * 

Β ι έ ν ν η . — Ή έξέγερσις της Ελλάδος 
Ινέπνευσε μέγιστους φόβους ου μόνον εις 
τήν αύστριακήν Κυβέρνησιν, άλλα χαί εις 
ολον τον τύπον. Κατά τι τηλεγράφημα έξ 
Αθηνών τής πέμπτης Νβρίου αναγγέλλεται, 
£>τι απεφασίσθη ή παρά τά ελληνοτουρκικά 
σύνορα σύστασις δύω στρατοπέδων έξ εκατόν 
χιλιάδων Ικαστον. "Ιδιαιτέρα δέ αλληλογρα
φία της «Πολιτικής Άνταποκρίσειος» έξ 
Ιωαννίνων αναγγέλλει, δτι οί "Ελληνες της 
Τουρκίας προέβησαν από τών λόγων εις τά 
έργα, είσάγοντες κρύφα όπλα εις πάσας τάς 
όρεινάς χώρας της Αλβανίας, πανταχού 
εργαζόμενοι δραστηρίως και προπαρασκευά
ζοντες έπανάστασιν εντός δέ αυτών τών 
Ιωαννίνων οί "Ελληνες έπιδεικνύουσι πολ-
λήν εύτολμίαν. Πάς έμπορος, κάπηλος και 
αχθοφόρος "Ελλήν πορίζεται όπλα. Προς 
τούτους ή Τουρκία αγωνίζεται ν' άντιστή, 
άνεγείρουσα άπό Λαρίσσης έως του Πίνδου 

ο-/υ;ώματα, καί όχυροΰσα άπάσας τάς πό
λεις, ας ένέπλησε ρεδίφιδων καί βασιβουζού-
χων. Ή Ελλάς όμως μελετά νά προλάβη 
αυτήν. 

Καθά φρονοΰσιν οί Αυστριακοί, άμα ριφθή 
τό πρώτον ρωσσικόν πυρόβολον, οί "Ελλη
νες πανστρατιά υπό τόν Γεώργιον θα είσβά-
λωσιν εις τάς Έλληνικάς επαρχίας. 

* * 

Π α ρ ί σ ι ο ι. — Τήν στιγμήν ταύτην τό 
εκδοθέν φύλλον της «Εφημερίδος τών Συ
ζητήσεων» κατετάραξε τους πολιτικούς τής 
Ευρώπης κύκλους, διακηρύττον ότι ή Γαλ
λία 0' άντιστή προς πάσαν έπαύξησιν της 
Ελλάδος, διότι ή εθνική άποκατάς-ασις τών 
Ελλήνων και ό θρίαμβος του αγώνος του 
Ελληνικού έθνους θά άναβάλλη τήν άπε-
λευθέρωσιν της Αλσατίας καί Λορραίνης, 
καθόσον, έπαυξανομένη ή Ελλάς, θά συμ-
μαχήση μετά της Γερμανίας, ήτις τοσούτον 
αναφανδόν ανέλαβε τήν ύπεράσπισιν τών 
ελληνικών δικαίων. 

ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ 

Ή άντιπολίτευσις καί τοι ήττήθη καθο-
λοκληρίαν καί υπό μεγάλης πλειονοψηφίας, 
όμως εξακολουθεί τόν κατά του Υπουργείου 
γελοίον πόλεμον. Οί νΰν αντιπολιτευόμενοι 
όμοιάζουσι κατά πολύ τους Γάλλους του 
1870 καί τους νυν Σέρβους, οΐτινες κατά 
κράτος κατατροπούμενοι, εΐχον καί εχουσι 
τήν Οερσιτικήν τόλμην, προκλητικόν ύφος 
νά διατηρώσιν. Ούτως, άφοϋ τά περί προπα
ρασκευών νομοσχέδια έγένοντο δεκτά, ήδη 
εις τήν καθ' έκαστα τούτων συζήτησιν, μέ-
γαν πάταγον ποιεί ή ά·τιπολίτευσις καί εις 
άπεραντολόγους αγορεύσεις κατατρίβεται, 
ό δ' ατυχής χερσαίος Ζωχιός, ό γελωτο
ποιός τής Βουλής, καθ' έκάστην άπελπις 
βοά μωρολογών: «Νά παραιτηθήτό Ύπουρ-
γείον, άφοϋ δέν 'μπορεΐ νά κάμη όσα του 
λέμε.» Καί όλοι γελώσι. 

Οί αντιπολιτευόμενοι αύτοπαρηγορούμε-
νοι κολακεύονται να πιστεύωσιν ότι τό Ύ-
πουργεϊον έντος μικρού παραιτείται, τοϋτσ 
δέ προσεπικυροΰσι καί αυτοί οί υπουργοί, 
όπως καθησυχάσωσι τήν άντιπολίτευσιν δια 
κενών ελπίδων. 

Ή πολύτιμος υγεία τοϋ χ. Δε7»ηγεώργη 
προσεβλήθη βαρέως, άπό της αποφράδος η
μέρας, καθ' ήν ό τέως Άντιβασιλεύς κ. Κου : 
μουνδοΰρος έτιμήθη δια τοϋ Μεγαλόσταυ
ρου ύπό του Βασιλέως. Λέγεται ότι, δταν 
ανάρρωση ό κ. Δεληγεώργης, προτίθεται να 
προτείνη έν τή Βουλή τήν κατάργησιν τών 
παρασήμων. 

Τοσούτον έξηυτέλισεν ή φίλη «'Εφημε-
ρίς» τόν κ. Δεληγεώργην δια τών ίερεμιά-
δων και μειρακιωδών παραπόνων καί μοι
ρολογιών τήν έπιοϋσαν της έν τή Βουλή οι-
κτράς ήττης αύτοϋ, ώστε κοινώς πλέον τη 
προσήφθη τό έπώνυμον ή Κ λ α ψ ά ρ α ' Ε -
φ η μ ε ρ ί ς. 

Καί πάλιν ύπενθυμίζομεν είς τόν ύπουρ-
γόν τών Οικονομικών, όπως λάβη τόν γ.6 ·• 
πον καί έξετάση τά αρχεία του υπουργείου 
της Δικαιοσύνης ώς καί τά τής εισαγγελίας 
Τριπόλεως, ίνα ίδη όπόσας έγκληματικάς 
πράξεις φέρει εις τούς ώμους του ό ύπ' αυ
τού ετι διατηρούμενος ώς δασονόμος Από
στολος Μαντινεύς. Άπορον τ^ άληθεία, 
πώς ό κ. Σωτηρόπουλος, φαίνεται, υπος-η-
ρίζων είς δημόσιον ύπηρεσίαν ανθρώπους 
εγκληματίας. 

Έρωτώμεν τόν κ. Μπένσην, έχει ή δέν 
έχει σκοπόν νά ένεργήσϊ) τάς κατά του Σάν-
του Καρύδου εύρισκομένας προ πολλού παρ' 
αύτώ καταγγελίας, ών ένιαι άφορώσι βαρυ-
τάτας πράξεις , Έπί τής αδρανείας του κ. 
Μπένση έφιστώμεν πολύ τήν προσοχήν το* 
αξιότιμου παρ'Έ^ρέταις Εισαγγελέως κ. Οι
κονόμου, καί παρακαλοΰμεν όπως .διάταξη 
νά ένεργηθώσι τά δέοντα. 

Έγώ, κύριοι, σας λέγω ότι δέν θά είμπορέσω 
'Σ τό Ταμεϊον τής Αμύνης εν λεπτό νά καταθέσω, 
Επειδή τί νά σας είπω . . . ξέρω 'γώ, ώ συμ"πολϊται. . . 
Έσεϊς όλοι εδώ πέρα πιθανόν νά εύπορήτε, 
Ά λ λ ' έγώ, τί νά σας είπω . . . "ξέρω 'γώ . . δέν μ' επιτρέπε: 
Νά προσφέρω για τό έθνος ή παντέρημή μου τζέπη. 

Τώρα Ομως θά μου 'πήτε διατι', οταν γυρεύω 
βουλευτής κ' έγώ νά γίνω εις τό Αίγιον, 'ξοδεύω 
"Οχι χρήματα ολίγα είς τραμπούκους μασκαράδες ; . . . 
Πώς λοιπόν φυτρώνουν τότε είς τά χέρια μου παράδες, 
'Αφοϋ τίποτε δέν εχω 'ς τό πτωχό μου τό κεμέρι;. . . 
"Α.! μά τόνα άπό τάλλο, συμπολϊται, διαφέρει. 

Είμπορώ μέ προθυμίαν κάθε 'μέρα νά φωνάζω, 
Κ.αι τό σβέρκο μου 'ς τό ζήτω, συμπο7νϊται μου, νά βγάζω. 
Είμπορώ μέ όλον τούτο τρϋ Συλλόγου τό κοπάδι 
Μ' άφοσίωσιν νά τρέχω εις τούς δρόμους κάθε βράδυ, 
Κι* όσους βρίσκω είς τόν δρόμο άπ' οπίσω νά τούς πέρνω, 
Καί μέ ζήτω 'ς τό Παλάτι άπό κάτω νά τούς φέρνω,. 

Είμπορώ νά ανεβαίνω είς τό βήμα μας απάνω, 
Καί ευθύς εκ του προνείρου νέους λόγους να σα; κάνω, 
Καί μέ τούτους τήν άγάπην τής πατρίδος να έμπ.εω, 
Και μ' αισθήματα γενναία τήν χαοίίχν σας να καίω· 
Ά λ λ α μή ποτέ, γενναίοι καί καλοί μου συμπολϊται, 
Για χατήρι τής πατρίδος, μή παράδες μου ζητήτε. 

Ά λ λ α τώρα, για νά ιδούν πώς εμείς δέν συζητούμε 
Για τά μαΰρα μάτια μόνον, καί γενναίοι νά φανούμε, 
θυσιάσετε σεις όλοι για τήν δόξαν τής πατρίδος 
Είτε χρήματα καμπόσα, ή κανένα άλλο είδος· 
Ά λ λ ' έγώ ; . . κανένα πράγμα μή ζητήσετ' άπό 'μένα, 
Μα τους μάρτυρας εκείνους τού ?^αμπροϋ εικοσιένα. 

Λοιπόν ζήτω, συμπολϊται, ό γενναίος Σύλλογος μας ! 
Ζήτω όλον μας τό έθνος ! Ζήτω όλος ό στρατός μας ! 
Ζήτω όλα τά κανόνια καί ή Εθνοφυλακή μας, 
Και ή φάλαγγες μας όλαις κ' οι ίππεϊς καί ή Βουλή μας ! 
Ζήτω όλοι οί κλητήρες ! Ζήτω όλ' οί αστυνόμοι ! 
J&aì το Σύνταγμα μας ζήτω και τού έθνους μας οί νόμοι. 

Τήν προσοχήν τοϋ αθηναϊκού κοινοΰ έφ-
είλκυσαν χατ' αύτάς οί άρτιως έχ Μεσση-
,νίας αφιχθέντες κκ. Γιώργαρος Καπετανά
κης καί Τζαμαλής, ό ίκ τοϋ χωρίου Άσλάν-
άγά. Ό μέν θαυμάζεται δια τό πελώριον 
αύτοϋ ανάστημα καί τήν ήχηροτάτην καί 
βραγχνώδη φωνήν του,ό δέ δια τήν χρυσήν 
φέρμελη, τήν λευκήν φουστανέλλαν, τό λε-
βέντικον βάδισμα του καί τόν έλαφρόν έγ-
κέφαλον. Τούτους προσέλαβεν ό διευθυντής 
τοϋ παρά τά Χαυτεϊα Οηριοτροφείου, όπως 
τούς έκθεση μετά τών περιέργων ζώων του 
είς τήν Οέαν τοϋ κοινοΰ άντί πέντε ή καί 
δέκα λεπτών. 

Πολλοί πιστεύουσιν ότι ό έντιμος φίλος 
μας κ. Καμπούρογλους, εΐνε συντάκτης τής 
Α γ ο ρ ά ς . Τήν φήμην ταύτην, κηδόμενοι 
τής ησυχίας τοϋ εντίμου ημών φίλου, ψεύ-
δομεν διαρρήδην. "Επρεπε νά ήνε αληθώς 
Α θ ε ό φ ο β ο ς ό κ. Καμπούρογλους, αν 
έτόλμα νά γράψη ώς αγοραίος έν αγορά. 

Ό αξιόλογος ημών φίλος κ. Κανελλίδης, 
φαίνεται, ότι σφόδρα έχολώθη δια τήνάθώαν 
καί έλαφράν παιδιάν μας, καί ένετείλατο ή-
μϊν, ότι θά τόν φέρωμεν είς Οέσιν νά μας 
σατυρήση πικρώς, έπαναλαμβάνων τήν έκδο-
σιν τοϋ μακαρίτου «Τραμπούκου», όπερ έκ 
ψυχής εύχόμεθα, άρκεϊ νά μή έχη συνεπί-
κουρον τόν δεινόν σατυρικόν Άνάστον Κα-
ράμπελον τοϋ «Βήματος» καί «ΝέουΆσμο-
δαίου», ώς ό Περικλής τόν Φασουλή. 

Ειδοποιείται ό κ. Δήμαρχος Άβίας, δτι 
τά 150 όρτύγια, άτινα μας έπεμψε, τά έ-
λάβομεν, μέ τήν διαφοράν ότι τά ειχεν α
λατίσει πο/.ύ, καί μας έκαμε νά πίωμεν ο
λίγον περισσό*ερον ρετσινάτο. Έν τούτοις 
τον εύχαριστοϋμεν διά τά άποοταλέντα, καί 
τόν παρακαλοΰμεν άν μας πέμψη καί άλ
λα, νά τά άλατίσγ) όλιγώτερον. 

Τήν παρελθ. Κυριακήν συνεδρίασε 6 σύλ
λογος τής Ά δ ε λ φ ό τ η τ ο ς τών Τηνίω ν. 
Τό υποβληθέν προς σοζήτησιν θέμα ήτο ό 

τρόπος, καθ'δν τά σκόρδα καλλιεργούνται 
ταχύτερον καί εύκολώτερον. Έπί τοϋ σπου
δαίου τούτου ζητήματος άνέπτυξεν όλην 
τήν ρητορικήν αύτοϋ εύφράδειαν ό γραμ
ματεύς τοϋ συλ?.όγου χ. Κωνστ. Σκόκος, 
ενθουσιωδώς χειροκροτηθείς ύπό τών έκεϊ 
παρισταμένων τ ζ α γ κ ά ρ ι δ ω ν . 

ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ. 
ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ. 

Φ ι λ ή μ α τ α κ α ί π ε ρ ι π τ ύ ξ ε ι ς . 
Ή Όλγανώφ επιδεικνύει χαριέντως τά 

οπίσθια της. Τό ευγενές κοινόν καί ή γεν
ναία φρουρά τής πρωτευούσης χειροκροτεί 
ενθουσιωδώς. 

ΠΡΛΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ. 

Ό γ κ α ν ί σ μ α τ α , ο υ ρ λ ι ά σ μ α τ α 
κ α ί π η δ ή μ α τ α . 

Εις τό θεωρεϊον τής επιτροπής ό κ. Τι-
μολέων Άμπελας ξυρογλύφει τά δάκτυλα 
του, ό δέ κ. Άσώπιος, παρατηρών τούς μη
ρούς τής Γκέλλη-Μποΰλο, σύρει έκ τής 
απελπισίας τάς τρίχας τών γενείων του, 
καί ό κ. Αυλωνίτης χάσκει ώς βλάξ. 

ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ. 
Ε ε β ρ α κ ώ μ α τ α χ α ι κ α β β ά λ α ι ς . 
Αί κυρίαι προβάλλοχσιν έκτων θεωρείων, 

όπως ίδωσι τό θέαμα. Χειροκροτήματα καί 
παρατεταμένα μπράβο. Είς τι θεωρεϊον τής 
τρίτης σειράς ό θοδωράκης δ Κολοκοτρώ
νης κάμνει έφοδον εις μίαν θ ε α τ ρ ί ν α ν, 
άλλ'ή θεατρίνα Ουμώνεικαί τόν ξυλίζει άσ-
πλάγ/νως. Τό Οέατρον γίνεται άνάστατον, 
ένώ ό Μαρτύ είς τι καμαρίνιον τής σκηνής 
έκπληροϊ τόν προορισμόν τοϋ άνθρωπου 
μετά τής κ. Σεσίλ. 

ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΤΕΑΕΓΤΑΙΑ· 

Ε ν τ ε λ ή ς ά π ο γ ύ μ ν ω σ ι ς τ ώ ν 
χ ο ρ ε υ τ ρ ι ώ ν . 

Ό κ. Ζαφειρόπουλος, ό συντάκτης τής 

ρεϊόν μετά τής χ. Λιοζιε, κατά τής όπο 
ό κ. Άμπελάς επεχείρησε πρό τίνων ημε
ρών βασιβουζουκικήν έπίθεσιν, αλλά κατά 
δυστυχίαν απέτυχε ν. Είς έν θεωρεϊον τής 
πρώτης σειράς ή σύζυγος ενός εύγενοϋς 
μετά τίνος νεανίσκου σκέπτεται πώς νά με-
γαλώση τά κέρατα τοϋ συζύγου της. 

Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α . 

Χ α λ κ t ς 11 Νβρίου. — Σ. Παππανα-
στάσης, Δ. Παππαναστάσης, Άπ . Γχορτζής 
καί ένας άλλος φίλος μου τό παραξεχοντα-
κιάζουν κατά πάσαν έσπέραν είς τό χαρτο-
παικτεϊον τοϋ τζελεπή Φραγκιά. Ή τύ/η 
δέν εΐνε ευνοϊκή υπέρ αυτών, καί έκ τούτου 
φόβος υπάρχει μή μει'νωσι χωρίς βρακί, καί 
τότε αύτοχειριασΟώσι. 

Βουλγαρίδην έπεισα να νυμφευθή μίαν> 
Τουρκογύφτισαν, ήτις ύπεσχέθη διά χόρτου 
π ο λ υ τ ρ ί χ ο υ νά μεγαλώση τούς μύ
στακας του. 

' Ά ν α γ ν . Σ ω τ η ρ ί ο υ . 

Η Ε Φ Ο Ρ Ι Α 
τής 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

καί τοϋ 
Ν ο μ ι σ μ α τ ι κ ο ύ Μ ο υ σ ε ί ο υ 

τής 
Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ 

Προσκαλεί τούς δανεισθέντας παρά τής 
Εθνικής Βιβλιοθήκης βιβλία καί κατέχον
τας αυτά πλέον τοϋ ύπό τοϋ νόμου ορι
σμένου χρόνου, ίν' άποδώσωσιν αυτά ανυ
περθέτως. 

Ό Έφορος 
Κ. Σ. Κ ρ ο κ ί δ α ς . 

E I Δ Ο Π O I Η Σ ΙΣ. 
Φοιτητής διετής της Θεολογικής στολής, Ιτημχλίατα-

τος καί χρηστών ηθών, ζητεί παραδόσεις έπί μετρία ά-
έφημερίδος «Θέατρον» θεάταΐ είς ΤΙ θεω-!μοιβή. Ή διεύΟυνσις εις το γραγείον ημών. 

ΝΕΑΝΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 

2\ Δ'. 
οιγή τή* ενοόμυχον -/αραν, ήτις διέλαμπεν ε'ς τας όψεις 
ί)μών έκδηλως λίαν. 

ΑΙ γυναίκες είοι μάλλον τών ανδρών έν τοις συναισθτ,-
μ,ασιν αυτών ακρατείς, ο δε πρός τι ζήλος πάντα πυρ-
Τίολεΐ δόμον προς έπίτευ{ιν αΰτοΰ άκρατήτως φερόμενος. 
Τούτου ίνεκα, ή Ευανθία πρώτη τήν σιγήν έλυσε, και 
παίζουσα άμηχάνως δια τής έαβητος της τών πτυχών, 
Ιμελψεν εν καταφανεί συγκινήσει. 

— Δεν 6α σέ λυπήσω ουδέποτε πλέον ! 
Όμολογώ, εις τούς λόγους τούτους, τους αφελείς τό-

οον και ειλικρινείς, ψιθυρισΟέντας δι'ΰποτρεμούση; ασθε
νέστατης φωνής έκ δειλίας και αίδοΰς, ήσθάνθην ζωηρο-
τάτην φρικίασιν να διατρέξη το σωμοί μου και τό ό'μμα 
εκουσίως έμοΰ να πληρούται δακρύων. 

Αποκαθίσταται παις δταν έραταί τις. 
Έ ν τ ή σιωπή, έ'λαβον τήν άπαλήν αυτής χείρα έν 

ταΐς παλάμαις μου, καί ελαφρώς έΟώπευον αυτήν, εκεί
νης κάτω νευούσης, δτε δάκρυον έκύλισεν ώς μαργαρί
της, ένώ ζέφυρου απογείου πνοή έφερε τους πλοκάμους 
τ ή ; κόμη; αυτή; έπι τοϋ προσώπου μου. 

— ΛΙε συγχωρείτε, εΤπεν έγείρουσα τοϋ; ΰγρου; αϋ-
βής οφθαλμούς χα: ί-οσυρουσ» ή^·>/ω; τήν κόμην ττ (ς. 

— Ευανθία, κλαίετε ·, 
— Πώς ά λ λ ω ; ; . . · · 
— Ά λ λ α δέν εννοώ . · · · 
— 'Αφοϋ, χωρί; να διαπράςω τ ι , μέλλω να καταστώ 

Ίσ·βίω; δυστυχής! 
— Τί λέγετε; Τίς σα; ενέπνευσε τοιαύτα; ιδέας; 

Ήσύχασον, μή λυποϋ. 
— 'Εντό; ολίγου θα χωρισΟώμεν δια παντός. 'CÍ! 

κάλλιον νά μή συναντώμεθα ποτέ. 
— Θά ώμεν συαπλωτήρες έπί τρεις ημέρα;· θέλομεν 

σκεφθή κατά τό χρονικον αυτό διάστημα τ ί ποιητέον. 
'Ανδρίζου. Δέν πρέπει νά άπελπιζόμεθα τόσω ταχέως. 
Φρονίμου τά προσπίπτοντα γενναίως φέρειν. 

— Ναι! πλην του χωρισμού· Mol φαίνεται, ότι δέν 
θά άνθέζω έπί πολυ έπι τ ή ιδέα ταύτη. 

— ©ά έζεΰρωμεν μέσον ν' άνακουφίσωμεν τήν πικρίαν 
αύτοΰ. 

— Πώ; ; ώ λέγε σέ καθικετεύω ! 
— Διά τ ή ; αλληλογραφίας· 
— Καλώ;· καί έπειτα ; 
— Θά μείνητε διαρκώς ε!; Κωνσταντινούπολιν ; 
— "Οχι· δέν πιστεύω* άλλ' αν τυχόν μείνωμεν ; 
— "Ερχομαι. 
— Καί μή, αν ελθη-ε, δέν θά άναχωρήσητε πάλιν ; 
— Βεβαίως. 
— "ίίστε; · · · 
— Ειπέτε, δ,τι θέλετε νά εί'πητε. 
— 'Εγώ ; ν Π τί νά είπω έγώ : 
— "Ο,τι φρονείτε οέον^ 

, — ' ϊμε ι ς δέ} 

— Τπείκω. 
— 'Επί τή ΰποσχέσει σας ταυτι;·, δύναμαι νά κατ** 

ατώ πολυ τολμηρά. 
— Τί διανοείσθε ; 
— Νά προσέλθω άπό τοΰδε eî; τήν μητέρα. 
— Καί ; · · · 
— Νά δηλώσω πάντα. 
— 'Εξηγήθητι. 
— "Οτι μοί έ'δοτε τόν λόγον σας. 
— Καί S ν εκείνη μή συγκατατεθή ; 
•— Αδύνατον. 
— Λόγω; 
— "Οτι έ'χω τήν γενναιότητα ν' αποθάνω ! Δέν εν

νοώ ποτέ, δτι ή μήτηρ δικαιούται νά διαθέτη τήν τύ-
χην τών τέκνων αυτής κατά τό δοκούν, ούδ' ότι έπι* 
τέτραπται αυτή τήν ιδίαν αυτών Οέλησιν νά περιφρονή. 
"ί}-/ετο άνεπιστρεπτεί ό χρόνος, καθ' ον τά τέκνα άν-
δράποδα τών γενητόρων ήσαν, ύπείκοντα ταΐ; ίπίταγαΐς 
εκείνων, ούδεμίαν ταύτα ίόίαν θέλησιν ίχοντα πλήν τής 
θελήσεω; εκείνων. Αισθάνομαι, έν τ φ δικαίω μου, δτι 
ïyu> τήν επαρκούσαν δύναμίν νά προασπίσω τήν άνεξαρ-
τησίαν, ήν ώ; ά'νθρωπος κέκτημαι· Ά ν απελπισθώ, âv 
μέ απελπίσουν, αν καί ύμεΤς μέ άπελπίσητε, άκράδαν-
τον έ'χω σθένος, στερράν άπόφασιν, νά προβώ μέχρι τών 
άκρων. "Eyo> απέναντι τών αποφάσεων όλων ημών, νά, 
άντιτάςω μίαν άκαταμάχητον ίσχύν, ενα άόιάτρωτον 
θώρακα, τό αίσθημα μου, τό ςήθός μου. Έν τούτω νίκα! 

Καί έφερε τήν χειια έπί τής καρδίας της, ένίΤ» ci 
οφθαλμοί τ η ; έςήστραπτον ζωηρώς καί πυρετώδης κοι-
τειχεν άπαν τό σώμα αυτής συγκίνησις. 




