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Α ρ ι σ τ ο φ ά ν η ! 

Τί μοΰ γίνεσαι, βρε αδερφέ, τόσον και
ρό ·, ζτ,ς ή απέθανες; θαρρώ πώς νά ήσαι 
μισαποθαμμένος, διότι,άν δεν 'πέθανες, πως 
ήτο δυνατόν νά μετεμψυχωθ^ς, καΙ νά μοΰ 
παρουσιάζεσαι άλλοτε μέ τά μούτρα τοΰ 
Α ρ χ ι λ ό χ ο υ , καί άλλοτε τοΰ Ά ρ ι
σ τ ό φ ά ν η, καθώς ό Νικηφόρος, ό όποιος 
άπό λουκουματζής έγινε πατσατζής και βα
ρύτιμων σηκοτίων τηγανιστής, και τώρα, 
προς κλέος της Ελλάδος, έγινε μέγας ή-
βικοδιδάσκαλος τοΰ νοήμονος κοινοΰ τής 
ελληνικής πρωτευούσης, συνέταιρον εχων 
καί τον άλλον τόν περίδοξον ευέλπιδα της 
Κωνσταντινουπόλεως Κοτοπούλην, τόν έκ 
της μεγάλης γενεάς τών Κοτοπουλέων. 
Ά λ λ ' άς άφήσωμεν τάς λέρας και άς έλΟω-
μεν εις τά σπουδαία. Ειξεύρεις*, έγώ έλειπα 
εις τήν Ανατολή, όπου ως έκτακτος απε
σταλμένος είχα σταλή, όπως άλλοτε έστά 
λη 6 Μωραιτίδης άπό τόν Κορομηλά εις τήν 
Κόρινθον, μέ μόνην τήν διαφοράν δτι έγώ 
Ιπήγα χωρίς παράδες, και έγυρισα χωρίς 

λεπτό· άλλ ' έχω τάς ελπίδας μου είς τόν 
κ. Κουμουνδοΰρον νά μέ εξοικονόμηση μέ 
κανένα ένταλμα αύταΐς ττ)ς ήμέραις. Ή 
φτώχεια, 'ξέρεις, θέλει καλοπέρασι. "Ετσι 
φρονεί καί ό θεατρόνος Νικόλαος Νάννος 
ή Τζαννάκης, ό καί πρώην άλληλοδιδά-
κτης, καί, ελέω τής παντοδυνάμου πτώ
χειας, πρώην επίτιμος υπηρέτης του κ. Σ. 
Γαβου7νάρη. Μέ συγχώρεσι, άλλοι λέγουν 
πώς ήτον ακόλουθος, κα'ι δεν εΐνε άπίθανον. 
Γι λόγος ! φαίνεται καί άπό τά μοΰτρα. 
— Λοιπόν έγυρισα, επειδή ή έντο7^ή μου 
έτελείωσε. δΤό σύνταγμα τής Τουρκίας, εις 
τό όποιον συνειργάσθην, άνεκηρΰχΟη. 

Επειδή λοιπόν καί εις τήν Τουρκίαν τώρα 
εγινεν ισοπολιτεία, όπως καί έδώ, δέν έκρι
να τόσον άναγκαιον εις τό πρόσωπον τοΰ 
Άνάστου ?ίικολοπούλου— άλλα ήθελα νά 
'πώ, καί άλλα είπα έν παρενΟέσει— δέν έ
κρινα τόσον άναγκαιον νά μένω εκεί. Καί 
όσα μέν έκαμα εκεί Οά τά διακενώσω εις 
τήν Έ φ η μ ε ρ ί δ α, έν είδει επισήμου έκ 
θέσεως· όσα δέ σεις έκάμετΕ* έδώ δέν μου 
άρεσαν καθόλου, όπως δέν μοΰ αρέσουν τοΰ 

Γαλλικοΰ θεάτρου αι φαυλότητες καί τοΰ 
λουκουματζή ή τζαμπάσικαις παραστάσεις. 
Απορώ μάλιστα πώς αυτός ό μέγας άν
δρας (ό λουκουματζής δηλαδή) δέν παίρνει 
και ενα ντέφι νά γυρίζϊ) είς τούς δρόμους 
καί νά μαζεύη άπ' οπίσω του τούς θεατάς, 
οπως κάμνουν οί συντεχνϊται του εις τήν 
Ανατολή . 

Λοιπόν οί ομοεθνείς μας Άνατολΐται σέ 
πληροφορώ ότι εινε πολύ δυσηρεστημένοι 
μέ τούς ομοεθνείς των ημάς μέ τά ρεζιλί
κια, τά όποια έκάμαμεν τώρα εσχάτως είς 
τήν βουλή, καί λέγουν πώς τώρα ποΰ επή
ραν τό σύνταγμα καί έγιναν σάν καί μας 
συνταγματικοί πολϊται, Οά μας δώσουν πέν
τε" μούτζαις μές' στα μοΰτρα καί οδτε θέ
λουν νά μας "ζ-έρουν άπό ποΰ βαστά ή σκού
φια μας, καί νά μή σώσουν ποτέ, άν γυρέ
ψουν ποτέ νά ένωθοΰν μέ 'μάς, οί όποιοι 
καυχώμεθα τάχα πώς είμεθα απόγονοι τοΰ 
Περικλή (Οχι αύτοΰ ποΰ παριστάνει, άπό 
τόν όποιον λέγεται ότι έδιδάχθη ό λουκο:)-
ματζής Νικηφόρος τήν μεγάλην τέχνην, 
όχι τών λουκουμιών, επειδή αυτήν τήν ει-

ΣΤΑΥΛΟΣ 

ΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΗΣΣΗΣ. 

Ό Μαρτύ προχθές επήρε είς τόν ώμο του καββάλα 
Τήν κυρίαν Όλγανώφ μας, ή οποία κοντά 'ς τ ' άλλα 
Εΐνε κόμησσα μεγάλη, καί τήν έφερε 'ς τό σπήτι 
Τοΰ Κριζώτη, ποΰ περνάει 'ς τό μυαλό καί τόν σπουργίτη, 
Καί φορεί τήν φουστανέλλα κάθε 'μέρα, κάθε σχόλη, 

Καί τόν λέγουν 'ς τήν Χαλκίδα Κ α π ε τ ά ν Κ ο υ ρ ά δ α όλοι. 

— Γκενεράλ Γκριζώτ—τοΰ λέγει ή κυρία πριμαδόνα 
— 'Εγώ, ξεύρετε, θά πάγω μετ' ολίγον 'ς τήν Κ ο ρ ώ ν α 
(Είς τό Σ τ έ μ μ α δηλονότι) καί εκεί Οά σας προσμείνω, 
Κι' ολοένα τσοκολάτας εις ύγείαν σας θά πίνω. 
Άλλα τώρα Οέ νά κάμω επισκέψεις άλλας δύω, 
Κ' επιτρέψατε μοι, φίλε, νά σ«ς είπω τό αντίο. 

Ευθύς τότε ό Γκριζώτης άφηνίασε, κ' αρπάζει 
Τήν κυρίαν Όλγανώφ μας άπ' οπίσω καί φωνάζει 
—• Ζέ σουΐ ζαμέ, κυρία Όλγανώφ , καταδεχθήτε 
Μίαν ώραν 'ς τοΰ Γκριζώτη τήν μ ε ζ ό ν ν' άναπαυθήτε, 
Καί ακόμη σας προσφέρω καί τό κόκκινόν μου φέσι, 
Νά τό μεταχειρισθήτε όπου κι' όπως σας αρέσει. 

— Άλλα, μόν άμί—τοΰ λέγει μέ παράπονον εκείνη—<ί 
Δέν 'μπορει αυτό τό πράγμα όπου λέγετε νά γίν"2, 
Καί μή μέ τραβάτε έτσι, επειδή ειν' άχρειότης.— 
Τότε πλέον τήν άφήκε ό καύμένος ό Γκριζώτης, 
Καί τήν έκαμε μέ λύσσα καί πολλή γλυκάδα μάτσι 
Είς τό κούτελο, 'ς τή μύτη, 'ς τόν λαιμό καί 'ς τό χειλάτσι. 

Κι' ό Μαρτύ ευθύς τήν πήρε άπ' αυτόν τόν λυσσασμένο, 
Καί τήν έφερε είς ενα λοχαγό καμαρωμένο, 
Κι' άπ' εκεί τήν 'πήρε πάλι καί τήν 'πήγε μετά βίας 
'Σ τόν μεγάλον γραμματέα τής Γερμανικής Πρεσβείας, 
Κι' άφοΰ γλέντισε μαζύ της τής Πρεσβείας ό ιππότης, 

Τήν επήγε είς τό Σ τ έ μ μ α, ποΰ τήν πρόσμεν' ό Γκριζώτης. 

Αριστοφάνης 



ξευρεν από μικρός, αλλά τοΰ καραγκιόζη, ^ 
δηλαοή του κωμικού) οί όποιοι καυγώμεΟα 
πώς είμεθα μεγάλοι και τρανοί, όπως ή 
θεατρίνα Όλγανώφ, ή όποια λέγει πώς ει
νε κόμησσα, έ-ώ ή μάννα της κάνει χάπια. 
Θά ήνε, φαίνεται, καμμιά μεγάλη γιάτραινα 
έμπειρι/ή σάν την κΐ'ρά Γίώργαινα. Φαίνε
ται όμως πώς δεν εινε και χειροΰργα, διότι 
τότε Οά έγιάτρευε καί τήν κόρη της τήν 
κόμησσα, ή οποία, καθώς 7.έγουν οί λαβόν 
τες πεϊραν αυτής, ό Άμπελας και ό γραμ
ματεύς της Γερμανικής πρεσβείας, κατου-
ρειέται απάνω της με συμπάθειο. Τέτοια 
νύφη εύ·/όμεΟα κ α ι εις τον Καμπούρογλου. 
Αμήν. — Να* ! λοιπόν τί έλέγαμε*, Ά ς 
ήνκ, άφοΟ δεν 'μποροΰμε νά 'βροΰμε τήν 
συνέπεια, και άς έρωτήνωμε τί κάνει αυτή] 
ή Κεντρική επιτροπή τοΰ Έθνικοΰ στόλου, 
ή όποια μαζεύει τώρα τόσους μήνες άπ' 
έξω κα'ι άπό μέσα τόσας συνδρομάς, και τί
ποτα δεν δημοσιεύει. Ά ς μας κάμη τήν γά-
ρι λοιπόν, τήν παρακαλούμε, έπειοή ενδια
φέρεται τό Μανελλήνιον, νά κάμη μία σού
μ α όλας αύτάς τάς συνδρομάς καί νά τήν 
δημοσίευση, γιά νά ΐοοϋμε πόσα εκατομμύ
ρια έμαζεύΟηκαν, και πόσα Οωρακωτά μπο
ρούμε ν ' αγοράσουμε, και ενθαρρυνθούν και 
στείλουν και οί άλλοι, οί όποιοι διστάζουν. 
Ά ν δυσκολεύεται, άς άναθέση τήν σοΰμα 
εις τον ο ί κ ο ν ο μ ο λ ό γ ο ν κ. Αεβίδην, 
όστις είμπορεϊ ν ά ξ ε π α σ τ ρ έ ψ η μιά γιά 
πάντα τούς λογαριασμούς, καί νά μας ά-
παλλάζ^ από τάς φροντίδας. 

Ό φίλος σου 

ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ 

Ή Βουλή έπεψήφισε τον περί ευθύνης 
των υπουργών νόμον, συνιστάμενον έκ 250 
άρθρων, τον όποιο* ήμεις θεωροΰμεν ώς πο
λύ έπιζήμιον είς τό έθνος, διότι οί υπουρ
γοί μας, όπως διαφεύγωσιν αυτόν, θά έφεύ-
ρωσι νέας καλπονοΟεύσεις καί νέας κα
τεργαριάς. 

Ο ΚΑΤΩΦΑΓΑΣ. 

Τό Σύνταγμα τής Τουρκίας τέλος έδη-
μοσιεύθη. Ό Α ρ ι σ τ ο φ ά ν η ς επί τώ 
σπουοαίω τούτω συμβάντι γ αίρει άπό καρ
δίας, πρώτον μέν διότι οί Τούρκοι κατά τό 
παράδειγμα μας θά έφαρμώσωσι τό Σύντα
γμα των μέ λόγια ^μόνον, καί δεύτερον, 
διότι, άνακηρυχΟέντος του τύπου ελευθέρου, 
ό Ά ρ ι ς" ο φ ά ν η ς Οά δύναται ελευθέρως 
νά γράφη καί διά τούςΐούρκους υπουργούς 
ό,τι θέλει. 

Ό Ά ρ ι σ τ ο φ ά ν η ς είχε συμβουλεύσε: 
τοις κκ. Φοιτηταΐς, ότι διά νά πάη εμπρός 
ή Φάλαγξ έπρεπε νά παραιτηθή ό τέως α
νώτατος προγυμναστής αυτής καί νά ζητη-
Οή επιμόνως και άνδροπρεπώς ή εφαρμογή 
του κανονισμού. Αμφότερα συνέβησαν κατά 
τήν έπιθυμίαν του. Τώρα όμως μεταμελεΐ-
ται καί λυπείται, διότι οί κκ. Φοιτηταί, έκ-
πληροΰντες του λοιπού τό καθήκον των, 
τώ άίήρεσαν τήν διασκέδασιν του νά περι-
παίζη αυτούς, διά τοΰτο έπεόχεται νά συμ-
βώσι καί πάλιν τά Γδια καί χειρότερα. 

Πομπαΐς καί ρ'εζελίκια και μασκαροκα-
μώματα πολλά καί ποικίλα καί διάφορα καί 
μεγάλα καί φοβερά, έχει νά δημοσίευση ό 
Α ρ ι σ τ ο φ ά ν η ς εις τό προσεχές διά τά 
μοϋτρα τά ξετσίπωτα τοϋ δημάρχου Καλα
μών Μανόλαρου, τοΰ γεροξεκουτιάρη. Τώ
ρα νά 'δής, βασιβουζοΰκε Μανόλαρε, κού
τσουρα σάν καί 'σένα που πελεκούμε διά τήν 
ράχη^σου, νέε Μπερτοδουλϊνε του διάβολου. 

Ό κ. Μαυρομαράς έχασε, φαίνεται, τήν 
πόρτα τοΰ σπητιοΰ του καί πηγαίνει καί 
κτυπά, κατά λάθος βεβαίως, ξένας πόρτας, 
καί μάλιστα έν καιρώ νυκτός. Ά ς προσέξη 
όμως καλώς, διότι αί τρυφεραί γαλλικαί 
καρδίαι, τάς οποίας αγωνίζεται νά προσέλ
κυση είς μάτην, σκοποΰσι νά τόν περιχύσωσι 
δι' ευωδέστατων μύρων. 

Μας έρχεται νά πηδήσωμεν από τήν χα-
ράν μέχρι τρίτου ουρανού. Δεν τό έμάθατε; 
Καλέ δά, πώς εινε δυνατόν. ΙΙρόκειται, κα

λέ , νά μοιρασθώμεν μέ τήν άδελφήν Ίτα-
λίαν τήν αντιβασιλεία·.» τής Τύνιδος που ει
νε εις τήν Άφρικήν. Αι πώς σας φαίνεται ; 
Δεν άνοιξε ή τύχη μας , Κίξεύρετε τί τρέ
χει ·, Νά, μία ευρωπαϊκή έ^ημερίς γράφει 
ότι ή Ιταλ ία καί ή Ελλάς έκαμαν συμμα-
χίαν, καί βέβαια, συμμαχίαν όπως έν περι
πτώσει πολέμου ό ελληνικός στόλος—μπα 

5νική χαρά πού μας ήλθε-
μπα 

μετά τοϋ ιτα
λικού καταλάβωσι τήν Τύνιδα. Τώρα κατα-
λάβααεν διατι' ό υπουργός τής Τύνιδος α
πέβη είς τόν Πειραιά ταις προάλλαις, όταν 
συνεκρούσθη μέ τό άγγλικόν εκείνο άτμό-
πλοιον. Θά ήλθε, φαίνεται, νά μας προσκύ
νηση ώς μέλλοντας κυριάρχας αύτοΰ. Ζή
τω λοι.ιόν. 

ΈξϊίόΟη ό α'Ρήγαςί έφημερίς τής Α 
ν α τ ο λ ι κ ή ς Ό μ ο σ π ο ν δ ί α ς (;) Δου
λειά δεν θά είχον, φαίνεται, οί συντάκτα: 
αυτής καί δουλειά εύρήκαν. Κρΐμα τά λ ε -
πτά καί τό χαρτί. Ό ποντικός 'ς τή τρύπ» 
του δέν χωρούσε καί κολοκύθας έσυρε. 

'Αναγγέλλομεν μετ' ανέκφραστου χαρδς 
είς τό κοινόν τής πρωτευούσης και ιδίως 
τάς κυρίας, ότι δι' ύψηλοϋ ερωτικού αυτο
κρατορικού διατάγματος, ύπογραφέντος κα
τά τήν διάρκειαν ενός άπ' Αθήνας είς Πα-
ρισίους ρωμαντικοΰ ταξειδίου, επετράπη είς 
τήν ράπτριαν τής Αυλής γλυκείαν κ. Γλυ-
κερίαν Κυπαρίσση, νά μετονομασθή Γλυχβ-
ρία Αριστοτέλους Άνισα. 

ΙΙολλαί καταβά7νλονται ένέργειαι, όπως 
οοΟή χάρις είς τόν κατάδικον 'Αντίοχον Κε. 
τσέαν, εύρισκόμενον εις τάς έν Πύλο) είρ-
κτάς. Ό αδελφός αύτοΰ, υπάλληλος ών πα
ρά τινι ύπουργείω, ένήργησεν είς τό ύπουρ-
γεΓον τής Δικαιοσύνης όπως σταλί] ιατρός 
καί πιστοποίηση ότι ό κατάδικος εινε τρε-
?.ός, ώς τόν έχουν συμβουλεύσει πολλοί νά 
προσποιήται. Τό τοιούτον φέρομεν είς γ ν ώ 
σιν τοΰ υπουργού, διότι ό κατάδικος, έκτος 
τοΰ ότι έχει σώας τάς φρένας, κατεδικάσθ η 
καί άπό τό δικαστήριον λίαν επιεικώς. Κ..ν 

Είς ολίγας τής Ευρώπης σοβαράς εφημερίδας, 
Αί όποΐαι μας χορταίνουν μέ επαίνους καί ελπίδας, 
Καί τό όνομα του φίλου κυβερνήτου μας ευρέθη 
Καί ό λόγος του κυρίου Κοντοσταύλου έπηνέθη, 
Καί του είπαν ότι έχει πολλήν κρίσιν κ' εξυπνάδα, 
Καί αξίζει νά καλήται υπουργός είς τήν Ελλάδα. 

Ά λ λ α τοΰτο 'ς τόν Ήγέτην πο)ώ άσχημον έφάνη, 
Κι' αφήνιασαν καί πάλιν οί πιστοί του τζαρλατάνοί, 
Καί ευθύς ό αρθρογράφος ό γνωστός Ποταμιάνος, 
Ό Κατωφαγάς ό πρώτος καί ό πρώτος τζαρλατάνος, 
Ώς γαίοαρος φωνάζων καί κρατών τά πισινά του, 
Πά7»ιν έτρεξε νά γράψη τό περί διά γραμμάτου. 

Καί 'ς τοΰ φίλου Μανιατάκη τόν σπουδαΐον «Νεολόγον» 
Τοΰ κυρίου Κοντοσταύλου έξηυτέλισε τόν λόγον, 
Καί μας είπε πώς τά φύλλα τά καλά τών Παρισίων 
Δέν αξίζει νά ύμνώσι τό παρόν μας ύπουργεϊον. 
Ά λ λ ά μόνον, όταν τρώγη ό Ηγέ τη ς τό πιλάφι, 
Τότε μάλιστα αξίζει κάτι τι χαθείς νά γράφη. 

Εις αυτά ό αρθρογράφος έχει δίκαιον μεγάλον, 
Κ' ουδέ είς τόν εμποδίζει ν' άραδειάζη άλλ ' άντ' άλλων , 
Κι' ό,τι έχει είς τόν νουν του ελευθέρως νά τό γράφη, 
Καί νά λέγη καθ' ήμέραν πώς τό έθνος κατεστράφη, 
Επειδή κατα"λαμβάνει πώς χορεύουν τάντερά του, 
Καί περίπου δύω χρόνους παίζει λ ό ρ δ α ή κοιλιά του. 

Καί άπέδειξεν ή φύσις καί είς τόσας περιστάσεις 
Πώς εκείνος, όστις έχει φοβέρας επαναστάσεις 
Είς τό μέρος του στομάχου χαί αισθάνεται λιγούραν, 
Έχε ι πάντοτε μεγάλην λογοδιάρροιαν καί μουρμούραν, 
Καί τό νήμα τοΰ νοός του καί τών σκέψεων του χάνει, 
Καί τά ροΰχά του τοΰ πταίουν καί μέ λύσσαν τά δαγκάνει. 

Δι' αυτόν λοιπόν τόν μέγαν καί πασίγγνωστον κανόνα, 
Ποΰ θά μένη είς τόν κόσμον είς τόν άπαντα αιώνα, 
Κι' ό σοφός Ποταμιάνος, άφοΰ εϊνε πεινασμένος, 
Έχε ι δίκαιον μεγάλον νά συχαίνετ' ό καϋμένος 
Κάθε έπαινον καί λόγον, όστις γράφεται μέ ζέσιν 
Δι' εκείνους, οί όποιοι τόν άφίνουν χωρίς Οέσιν. 

ΟΙ ΘΕΑΤΡΟΝΌΙ ΤΩΝ ΧΑΥΓΕΙΩΝ. 

Τήν Κυριακήν παρεστάθη έν τή παρά τά 
Χαυτεια νεοδμήτω παράγκα τό δράμα «οί 
Τρελλοίϊ καί ή αΤυφλομυίγαϊ , ό μίμος 
τοΰ κ. Νικολάρα, τόν όποιον αυτός αρέσκε
ται νά καλή κωμωδίαν. Τό δράμα, άθλιον 
χαι ελεεινό ν αυτό καθ' εαυτό, άθλίως και 
έλεεινώς διεξήχθη υπό τών αύτοκαλουμέ· 
νων ηθοποιών. Ό κ. Κοτοπούλης έτραγώ-
δει πάν ό,τι ήθελε νά είπη, ήγνόει καί άμ-
φέβαλλβν άν πρέπη νά σταθή ούτως ή άλ 
λως , χαί κατελίμπανε τάς χείρας του ελευ
θέρας νά άναβιβάζωνται καί καταβιβάζων 
ται χατ' ιδίαν αυτών βουλησινότε δέ προσε 
ποιεϊτο τόν τρελόν, άντί νά παράσχη τοΐς 
Θεαταΐς δείγματα τής τρέλλας του, άπέ
δειξεν ότι εινε ό νουνεχέστερος τών άνθρώ 
πων , τοϋθ' όπερ απέσπασε γέλωτα άσβε 
στον. Ό χ. Χρυσαφής, ό προσποιηθείς ίπί 
σημον Ά γ γ λ ο ν ιατρό ν, ουδέ μίαν ύπόκλί-
σιν ήδύνατο νά κάμη. Ό κ. Ζάννος έν τή 
σκηνή τοΰ Φρενοκομείου έφάνη ότι είξευρε 
κάλλιστα νά μεταχειρίζηται τό καλάμιον 
ώς Γππον. Ό κ. Χέλμης,καί ούτος τρελλός, 
Ιλεγεν ότι εινε ό Ζεύς, ένώ έφαίνετο αυτό
χρημα ό Βάκχος· άλλως τε έπεβεβαίουν 
τοΰτο και οί έκ τών οφθαλμών του έκσφεν-
δονιζομενοι σπινθήρες καί ό έπί τής κεφα
λής του έκ κληματοφύλλων στέφανος. Ό 
λουκουματζής κ. Νικηφόρος έλεγεν ότι εΐ-
νε εκκρεμές: πλήν χαί είς τοΰτο απεδείχθη 
γελοίος, διότι, ένώ έπρεπε νά κινή τάς χεί
ρας του ήσύχως καί βραδέως, φοβούμενος 
μή Οραυσθή, αυτός έχοροπήδα ώς δαιμο
νισμένος. Ή κ. Νικηφόρου ίσφίγγετο διά 
νά όμιλήση. Ή κ. Χέλμη, θέλουσα νά επί
δειξη καί είς τό δράμα τήν κωμικήν της 
τέχνην, προσεπάθει νά καθίστα γελοΐον πάν
τα λόγον σοβαρόν. Έκ τούτου δέ έβλάπτετο 
ουσιωδώς ό κ. Πετρίδης, όστις μόνος ομο
λογουμένως ηΰδοκίμησεν έν τώ προσώπω 
τοϋ Όνοράτου. Τοιούτον έν συντόμω τό 
δράμα. 

Προσεχώς δε θά γράψωμεν περί τής Τυ
φ λ ό μ υ ί γ α ς, τήν οποίαν άπετύφλωσαν 
6 λουκουματζής και ή Π ε τ ζ άν α κ. Έλ . 
Κοτοπούλη, ήτις έφαίνετο έπί σκηνής ακρι
βές πανομοιότυπον τής κυράς δασκάλας. 

τες ότι τό τε όημοσιαν όεν 
ό βοτανικός κήπος χρησιμευου 
όπως ό Θ. Όρφανίδης καί Θ. Χελδράϊχ, βα-
βαρός καί πο7^λά κατά τοΰ "Ελληνισμού έν 
πολλαις περίστάσεσι λαλήσας προς πολ
λούς τών ένταΰθα άφικομένων αλλοδαπών, 
ύπό τό πρόσχημα τής συντηρήσεως τών 
κτημάτων τούτων καταναλίσ/ωσι τό είρη-
μένον ποσόν κατά τρόπον ίδιον αύτοΐς,ού-
δεν τελούντες προς τόν τελικόν σκοπόν τοΰ 
προορισμού καί τής προς τά πρόσω προα
γωγής καί αναπτύξεως αυτών. Μετά μα
κράν συζήτησιν έγνώσθη ότι τό ποσόν τών 
24 χιλ. δρ. διατίθεται υπό τοΰ θ . Όρφα-
νι'5ου καί Χελδράϊχ υπέρ τών κοινών αυτών 
συμφερόντων καί υ.όνον διά τής κατά σάβ-
βατον αποστολής μπουκετίων προς τούς 
υπουργούς δικαιολογείται. Καί τοι άλγει-

δροκομεΓον καί,καί τούς καταχραστάς ανεξέταστους χαί 
εύου^ιν απλώς ατιμώρητους. Π. 

ΚΙΒΩΤΙΟΝ. 

Τή Συντάξει τοΰ Ά ρ ι ς · ο φ ά ν σ υ ς . 

Αξιέπαινοι, βέβαια, είναι οί ομογενείς, 
οί όποιοι έκαμαν τόσα λαμπρά καταστήμα
τα είς τόν τόπον αυτόν, τόν όποιον έλευθε-
ρώσαμεν ημείς· απορώ όμως πώς δέν ήλθεν 
είς τό κεφάλι κανενός πλουσίου όμογενοΰς 
νά μας κάρη εν κατάστημα, τοΰ οποίου, 
νομίζω, ότι έχομεν μεγάλην ανάγκην, λέ
γ ω εν 

Π ο λ ι τ ι κ ό ν Φ ρ ε ν ο κ ο μ ε ί ο ν. 

Έπιθυμών νά δώσω αυτήν τήν ΐδέαν, σας 

σας πα-
μάς, 

νήν έντύπωσιν ένεποίησεν ή άνακάλυψις αύ-' προτείνω νάάνοίξητε κατάλογον συνδρομών 
τη τη βουλή, ουδέν ήττον όμως οί περιβόη- δι' αυτό τό έθνοσωτήριον έργον, καί σάί 
τοι θ . Όρφανίδης και Θ. Χελδράϊχ κατα- ρακαλώ νά μέ έγγράψητε διά δέκα δραχ 
ναλίσκουσιν έτι καί νυν τό ποσόν τούτο τάς οποίας σας εγκλείω ένταΰθα 
χωρίς ουδεμιάς προϊσταμένης επιβλέψεως 
καί εξετάσεως παρ' ειδικής επιτροπής, ώς 
τοΰτο γίγνεται έν άπασι τοις δημοσίοις 

Νομίζω δέ καλόν τό κατάστημα τοΰτο 
νά έγερθή πλησίον τών υπουργείων, ή τής 
Βουλής,'όπου έχω οικόπεδα τινα καί ε'ιμπο-

κτήμασιν,άλλ' άφίνονται ελεύθεροι καί άνε- : ρ ω V ( ¿ ^ α παραχωρήσω είς μετρίαν τιμήν 

ΑΙ ΚΑΤΛΦΑ.ΝΕΙΣ Κ.ΑΤΑ.ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙ1-

ΧΕΙΡ1ΣΤΩΝ TOT ΛΗΜΟΣΙΟϊ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΕΙ· 

ΟΤ ΚΑΙ TOT ΒΟΤΑΤνΤΚΟΤ ΚΗΠΟΤ. 

Γενομένης πρό τίνων ήμερων συζητήσεως 
έν τή επιτροπή τής Βουλής έπί τοΰ προΰ 
πολογισμοϋ τοΰ Κράτους σπουδαιότατη 
ήγέρθη συζήτησις έπί τοϋ χονδυ7αου τών 
24 χιλιάδων δραχμών τών χατ' έτος χο
ρηγουμένων είς τε τό δημόσιον δενδροκο-
μειον καί βοτανικόν κήπον πρός π7,ουτισμόν 
καί συντήρησιν αυτών. Π7νείστοι δέ τών κ. 
βουλευτών έκπλαγέντες διά τό ποσόν τοΰ
το, Ιλναβον τόν ?*όγον κα^ πο7νλά περί τής 
κάκιστης καί αθλιότατης καταστάσεως τών 

ξέταστοι καταχρασται επί τών κτημάτων 
τούτων, τά όποια είς χείρας πραγματικών 
επιστημόνων παραδιδόμενα ήθε7,ον εισθαι 
πο7νύ χρησιμότερα καί κοινοφελέστερα παρ' 
ότι τανΰν. Πρός περιστολήν όθεν τών κατα
φανέστατων καταχρήσεων δέον νά ζητηθώ-
σι παρά τών αρμοδίων πάντα τά σχετικά 
έγγραφα τής τε κατανα/νώσεως τοΰ ψηφι-
σθησομένου ποσοΰ τών 24 χ ι7αάδων δραχ
μών καί τών πω7^ηθησομένων δένδρων έκ 
τών καταστημάτων τούτων, πρός δέ καί 
νά διάταξη έπιτροπήν έξ αρμοδίων καί κα
λώς γνωριζόντων ταΰτα νά έξετάση ακρι
βώς καί 7^επτομερώς τήν χατάστασιν τών 
καταστημάτων, τόν τρόπον τοΰ διοικεϊσθαι 
το προσωπικόν, τόν αριθμόν τών δένδρων 
καί όσα ήδη έχουσιν άποκόψη άνευ δικαιο
λογημένης εγκρίσεως κ7*π. καί ούτοι ύπο-
βά7^λουσιν άκριβεστάτην έκθεσιν πρός τό 
άρμόδιον ύπουργεϊον. Τήν εύχήν ταύτην 
δημοσία έκφέρομεν, πεποιθότες ότι γενομέ
νης τοιαύτης εξετάσεως, τάχιον θέλουσι 
καταφανή τά όργια τών διαχειριστών τών 
δημοσίων τούτων κτημάτων, ώς τοΰτο αυ
τοί οί ίδιοι Θ. Όρφανίδης καί Θ. Χε7νδράϊχ, 
έφερον είς φώς τό 1865 διά τών διατρι
βών των καταμαρτυρουσών τάς κλοπάς καί 
τήν άναίσχυντον διαχείρισίν των, ήτις απο
δεικνύεται καί ύπό τών συγκλητικών τοΰ 
'Εθν. Πανεπιστημίου,οίτινες εϊπον καί έγρα
ψαν τί| εποχή εκείνη πο7*.λά καί άνά πάν 
στόμα εκάστου σήμερον φέρεται ότι ούτοι 
είσίν αναίσχυντοι καταχρασταί. ("Ορα δια 
τριβήν καί άνασκευήν Θ. Χελδράϊχ 1865 
κατά τών καταχρήσεων καί ύβρεων Θ. Όρ-
φανίδου, ωσαύτως όρα άνασκευήν περι7,αμ-
βάνουσαντά όργια τοϋ Θ. Χε7νδράϊχ ύπό Θ. 
Όρφανίδου 1865.) Τελευτώντες διακηρύτ-
τομεν ότι πάσα ολιγωρία περί τήν ακριβή 
έξέτασιν τούτων θέλει θεωρείται αδικία ά 
συγγνωστός, καί OéXet προσάπτει μώμον 
κατ' εκείνων, οίτινες ύπό σπουδαίαν κατα-

Έλπίζω ότι οί Κρητικοί, οί Θεσσα7^οί, 
Ήπειρώται καί ά7Λοι θά μας συντρέξωσι 
καί είς αυτό τό έργον. 

Κ ε κ ρ ό π ι ο ς . 
Σ. Α. Καταχωρίζοντες ευχαρίστως τήν 

άνωθι τοΰ α>ι7νοπάτριδος Κ ε κ ρ ο π ί ο υ έ-
πιστολήν,έπικροτοΰμεν εις τήν έθνοσωτήριον 
αύτοΰ'ίδέαν καί τόν παρακαλοΰμεν, άν έχη 
καί άλλας όμοιας ύψη7νάς ιδέας, νά μάς 
άνακοινή ταύτας. Εϊνε χ ρ υ σ ο ί οί λόγο: 
του καί ώς τοιούτους ό Α ρ ι σ τ ο φ ά ν η ς 
πο7\ύ τούς έκτιμα. 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ. 

Δεν είξεύρομεν οποίαν γλώσσαν όμιλοΰ-
σι καί έννοοΰσι μερικοί έκ τών συνδρομητών 
μας, όπως τοις δώσωμεν νά καταλάβωσιν 
ότι ό Α ρ χ ί λ ο χ ο ς χαί Ά ρ ι σ τ ο φ ά
ν η ς, θεωρούνται καί εϊνε μία έφημερις, καί 
επομένως ότι δι' αμφότερα τά φύλλα μίαν 
συνδρομήν Οά πληρώνωσιν, όπως μέχρι τού
δε. Είμεθα περίεργοι νά ίδωμεν καί μετά 

ήν τε7^ευταίαν ταύτην δήλωσιν πόσοι έκ 
τούτων θά φανώσι κολοκυνθοκέφα)νθΐ. Ά 
κέλ, κέλ νταούλημ, σύντεκνοί; 

Ειδοποιούνται οί καθυστεροΰντες τήν συν
δρομήν των νά σπεύσωσι καί άποστείλωσιν 
αυτήν διά πρώτου ταχυδρομείου, καθόσον 
ά7*7*ως, εκτός τής διακοπής τοΰ φύλλου, θά 
κλητευθώσι δικαστικώς καί θά σατυρισθώ-
σιν ώς κάλπιδες. 

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ. 
* * 

* 
Διδασκά7.ισσα δευτεροβάθμιος ζητεί είτε 

σχολειον, είτε ο'χίαν, έν η νά διδάσκ/). Δέ
χεται δε καί έν τώ έξωτερικώ Οέσιν. 

* * 

Ό διδάσκαλος τής Ιταλικής κύριος Νι
κόλαος Δαρμάρας, Κρής, παρακαλείται νά 

κτημάτων τούτων εϊπον, χαλώ ; γνωρίζον-!βα7/λόμενοι έξουσίαν άφίνουσ: τό κακόν προσέλθη εις τό γραφειόν μας 



Ή πάνδημος Αφροδίτη επι τοΰ ίερου όνου. 

ΝΕΑΝΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 

25 Ε'. 
— Τί θα με άμείψης ; ήρώτησε την κεφαλήν έπί 

του στήθους μου στηρίζουσα έν άληθεϊ άθωότητι, τί θα 
με άμειψες ; 

— *Αν ήαθε εΰάγγελος, εν φίλημα. 
— Τ Α! ναι! ΏραΤα ! Τί νόστιμα που τί) είπες. Μή 

νβμιζης οτι ήλθα ί ι ' αυτό; 
— Έγώ τουλάχιστον δι' αυτό σε περιέμεινον. 
— Κυγε ! 
— Δέν ίνθυμεϊσαι οτι μοί τό υπεσχέθης; 
— Έγώ ; πώς ·, πότε ; ποτέ-
— Μή τρόμαζες δα τόσον. Δός μοι τήν χείρα σου. 

Ευχαριστώ· Λέγε μοι ηδη τί συνέβησαν ; 
— "Ώ πολλά, παρα πολλά. Ή μήτηρ μου θα σέ όμι-

λήση τήν πριΜαν. Καμφθείσα ε'ις τά δάκρυα μου συγ-
κατετέθη εις τας παρακλήσεις μου· 

— Τί λέγεις ; 
Και Ιρρίφθημεν αμφότεροι σφιγκτα ένηγκαλισμένοι 

ίπι των δικτυωτών θρανίων. Ή Ευανθία νωχελώς τήν 
χεοαλήν αυτής έπί των ώμων μου στηρίζουσα, προσή-
λωχεν άτενως τα άνάπλεα δακρύων όμματα αυτής έπί 
των έμών, ένώ ή άτημελής αυτής κόμη ριπιζομένη ΰπό 
τοΰ νυκτερινού πνεύματος, διεσκορπίζετο έπ' έμοΰ Οίγου-
σα ενίοτε τό πρόσωπον μου, ώς άβροτάτη "και έλαφρα 
θωπεία, άνέκφραστον ήδονήν Ιμποιοΰσά με. Μετ' οΰ πο-
λΰ, έκλινα τήν κεφαλήν έπί τών ώμων εκείνης, αί πνοαί 
μας συνεμίγησαν, α'. άγκάλαι ήμ(7·ν περιέβαλλον τα σώ
ματα αλλήλων Ιν σπασμωδική άδ'.ασπάστω 'σ-̂ υϊ, ένω 
τα αμοιβαίως πιεζόμενα στήθη μας, ισχυρώς και ταχείς 

άνέπεμπον τους παλμούς, ών ό ήχος μόλις ή/ούετο έν 
τή έπικρατούση σιγή. Το αίμα διέρρεεν έν ταΐς φλεψίν 
ημών μετά πυρώίους Οερμότητος, τα όμματα μας χαυ-
νοΟέντα έσβέσθησαν έν δακρύοι; ηδονής, δτε δι' ασθενέ
στατης τών κεφαλών μας μετακινήσεως, τα χείλη μας 
προσήψαντο αλλήλων περ'.'ίλογή, καί μία πυρίπνους καί 
συγκεκομμένη πνοή έκ τών συνηνωμένων ημών στομά
των διετήρει τας έρώσας ιΐυχάς μας έν ενιαία υπάρξει. 

Έν τή άϊάτω ταύτη ηδονή έντρυφώντίς άπέπτημεν 
λεληθότυ>ς είς σφαίραν ά'λλην ευδαιμονίας καί άϋλου 
υπάρξεως, ές ής ουδέ κεραυνός θα κατίσχυε, όός ειπείν, 
iva μας απόσπαση, δτε 

— Σας συλλαμβάνομεν Ιπ αυτοφώρω! Ίϊκούσθη πνι-
γομένη έξ άγανακτήσεως ή φωνή τής Εϋλαλίας, ής κα
τ'πιν έπε'ίάνη ή γραία μητηρ τών δυο) νεανίδων. 

Ί1 Ευανθία έπί τή άπροόπτω εμφανίσει -ής μητρός 
καί αδελφής αυτής, άπέσυρεν ήσύχως καί άταράχως άπ' 
έμςΰ τάς άγκάλας της, ουδόλως μετακινηθείσα έκ τής 
βέσεώς της. Έν τούτοις προσήλθεν ή γραία, είς τους 
οΐΟαλμους τής οποίας ζωηρότατη διέλαμπε δυσαρέσκεια· 

— Νομίζω, κυρία, είπε τον λόγον έν αΰστηρότητι 
άποτείνουσα τή Ευανθία, ότι ή έκ τής κλίνης άπόδρα-
σίς σου α'ύτη, ολίγον σε τιμα. Λυπούμαι πολΰ, κύριε, 
έςηκολούθησε τόν λόγον προς έμΐ στρέψασα, ότϊ ή ασύ
νετος τής θυγατρός μουπραςις ουδόλως συνιστά καί έμέ 
ώς μητέρα, τήν τήν άνατρΟφήν αυτής έπιμεληθείσαν. 

— Τολμώ να σας παρακαλέσω θερμότατα, κυρία, 
έιπον, Ίκετικώς τής θέσεως μου έγειρόμενος, όπως μοί 
• πιτρέψητ» να συνηγορήσω έν δυσί λέξεσιν υπέρ τής το
σούτον αυστηρώς έπικρινομένης ηθικής τής θυγατρός 
υμών· 

— Είναι ολως περιττόν, κύριε· Σας παρακαλώ μόνσν 
δπως λάβητε τήν καλωσύνην να μέ άκροασθήτε ιδιαι
τέρως. Καθ' υμών απολύτως ουδέν παράπονο·/εχω. Πας 
οίοςδήποτε προσερχομένην νέαν ουδέποτε αποδιώκει. Λο
γίζομαι δ' ευτυχής, αν ήναι ευτύχημα να εΰρω τήν 
θυγατέρα μου μόνην έν μέσαις νύκτες μετά νέου, λο

γίζομαι, λέγω, ευτυχής, δτι γνωρίσασα υμάς {κ τοΰ 
σύνεγγυς, καί τοι έπί βραχεί, έσχημάτισα πεπο(βησιν 
χρηστήν περί τοΰ χαρακτήρος Σας, δπερ με εφησυχά
ζει μικρόν. 

— Ευχαριστώ, άνταπήντησα ΰποκλινόμενος. 
Κατά τήν διάρκειαν τοΰ μικρού τούτου διαλόγου 4) 

Ευανθία διέμεΐνε σιγώσα, έν στωική άπαθεία άκροαμένη 
τών επιτιμήσεων τής μητρός αυτής, ήν έγώ ήκολούβησβ 
άποσυρθείσαν βήματα τινά τών δύω αυτής θυγ«τέρι*ν. 

— Κύριε, μοί είπε στασα έν σοβαρώ ήθει, με επι
τρέπετε να σας ερωτήσω, περιπλέξας τήν άπειρον θυ
γατέρα μου είς τόν ερωτά σας, τί διανοεϊσθε περί αυτής; 

— Προ τοΰ άπανττ.σω εις τήν έρώτησίν σας, τολμώ 
να παρακαλέσω υμάς, δπως εί δυνατόν, διαλεχθώμεν 
έν γλο>σιη πραότερα. 

•— Κάλλιστα· δεν εννοώ ούδ' έγώ, καί τοι χατηγα» 
νακτησμένη, νά παρεκτραπώμεν τής εύφημου γλώίσης. 
Λοιπόν ·, 

— Σας δηλώ λοιπόν, έν ολίγοις, δτι ή Ουγατηρ σ«ς 
έξητήσατο τήν χείρα μου. 

— "Εχει καλώ;- καί ΰμείς; 
— Τή έδωκα τόν λόγον μου. 
— Τή άλ.ηθεία, κύριε, θά ένομίσατε ισώς δτι ίπαί"* 

ζατε κωμωδίαν τινα. 
- Όπως αγαπάτε, κυρία. 
- Καί διανοεϊσθε νά πραγματώσητε τήν υποσχε«ν, 

ήν εδοτε τοσούτον άβασανίστως τή Ουγατρί μου ; καί 8ν 
τοΰτο, είσθε ε'ς Οέσιν ; "Έτι δέ, γνωρίζετε τήν νέαν 
μεθ' ής, άπερισκέπτοις όλως, ζητείτε νά συνδίβητε τήν 
τύχην σας έφ' δρου ζωής. 

— Κατανοώ έμβαθέστατα τήν εννοιαν τών λόγων 
υμών, ώς καί τάς σκέψεις, υφ' ών όρμοιμένη τάς δι
καίας έν μέρει ταύτα; μοί απευθύνετε παρατηρήσεις. 

— Πρός τάς όποιας βεβαίως δέν ϊχετε ούδεμ'αν άν« 
τίρρησιν. Δέν Ι'χει οΰτω ; 

— Ουδαμώς· 
— Τί λοιπόν αντιτάσσετε} 


