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Φίλτατε Άριστβφανες! 

Δέν είξεύρω όποιου είδους άνθρωπος εί
μαι αλλά τό βέβαιον εινε 5 η τά παράξενα 
δέν ειμπορώ νά τά βαστάξω. Μερικά πράγ
ματα μέ σκανδαλίζουν τόσον πολύ, όσον 
χαί ή ευτραφής της Δαλβύ κνήμη, θά έμα-
βες δά πιστεύω, ίτι τό γαλλικόν Οέατρον 
«ίχομεν δέν είχομεν τό έκλείσαμεν, ώστε 
τό γαλλικό ν πράγμα τώρα εΐνε εις έκπε-
σμόν, και άντι ολίγων κερματίων δύναται 
τις νά ενοικίαση δι' όλόκληρον παννυχιδα 
μίαν όλόκληρον γαλλιχήν φοράδα. 

Πώς σου έφάνη, αληθινά, ή διαδήλωσις 
των σκαφτιάδων και κτίστιδων Βουλγάρων, 
Έ γ ώ λέγω πώς κάτι τρέχει και πολύ φο
βούμαι μή ό Λεωνίδας μας Βούλγαρης εχη 
τήν ουρά του είς αυτήν τ ή ν βρωμο&αδήλω-
σιν, και ότι τίποτε ρούβλια, 'ξερω κ' έγώ, 
θά διετέθησαν υπέρ τών αναγκών τών αγα
θών βουλγάρων κτίστιδων, ουδόλως δέ άπί-
θανον, καθώς τουλάχιστον υποπτεύομαι, 

.χαί ή παράξενος εκείνη αναφορά νά έγράφϊ] 
βουλγαριστί έν Κωνσταντινουπόλει και νά 
έκομίσθη παρ' αύτοϋ του Ίγνατιέφ, προς 8ν 
χαί έπεδόθη.Ώς παρατηρείς ό έξυπνος'Ρώσ-

σος στρατηγός έπρεπε και εις Αθήνας έλ-
Οών νά κάμη κάτι, όπως επίδειξη τήν με-
γάλην αύτοϋ διπλωματικήν ικανότητα, δι' 
ης ουδόλως άπίατευτον, τή βοήθεια πάντων 
τών έν Αθήναις ψωραλέων κτιστών, ν'άπο-
δείξη καμμιά ήμερα ότι και όλη ή Ε λ λ ά ς 
εΐνε Βουλγαρία και ζητεί ύπό τήν κραταιάν 
κυριαρχίαν τής 'Ρωσσίας νά τεΟή. Ώ ς προς 
τούς ευγενείς Μακεδόνας τούς ποιήσαντας 
έλληνοπρεπεστάτην άντιδιαδήλωσιν, [δέν έ
χω παρά νά απευθύνω έκ βάθους ψυχής 
εν ευγε ί 

Ά λ λ ' άς άφήσωμεν αυτά και ας έλθω-
μεν εις εν σπουδαιότερον ζήτημα, τό όποιον 
πλησιάζει, άν άφεθή ελεύθερον και άτιμώ-
ρητον, νά πνίξη εντός ολίγου όλον τόέμπό-
ριον του πτωχού τόπου μας. Αέγω τάς 
συνέχεις και αδιάλειπτους έμπορικάς πτω
χεύσεις, ών κακοηθεστάτην ύπολαμβάνω 
τήν τών σουφροποιών αδελφών Μορίτσιδων, 
έκ της κακοηθείας τών οποίων επήλθε 
και εκείνη ή του Λαμπίκη πτώχευσις. 

Εινε πολύ φυσικόν, όταν παρατηρή τις 
τούς άλλοτε ποτε ευτελείς δούλους ν άνοί-
γωσιν αίφνης και διά μιας κολοσιαΐα καί 
πολυτελέστατα καταστήματα. Οί τοιούτοι 

κατεργαραΐοι ευθύς έξ^αρχής που άνοίγωσι 
κατάστημα μόνος των σκοπός χαί κύριον 
μέλημα είναι πώς νά θησαυρίσωσι πλειότε-
ρα και προετοιμασθώσιν εις μέγαν πτωχεύ
σεως βομβαρδισμόν. "Ανθρωποι άνευ όβο-
λοϋ, άθλίωςκαί έλεεινώς ζώντες, όταν άνα-
οεικ\ιύωνται[ώς,διά μαγικής ράβδου διά μιδς 
βαθύπλουτοι, εΐνε φυσικώτατον έπόμενον 
καί απατεώνες καί κιβδηλοποιοί τής εμπο
ρικής πίστεως νά άποδειχθώσιν. Εΐνε αλη
θώς κάτι τι'φοβερόν καί νά άκούη τις, ότι 
ραπτισκοι έν Αθήναις μέ πέντε δέκα πελά-
τας νά^πτωχεύωσιν ώς'έκ θαύματος, καί 
εκατοντάδων χιλιάδων δραχμών οφείλεται 
νά καθίστανται. Εΐχε'προταθή ποτε είς τήν 
βουλήν δρακόντειος νόμος, περισταλτικός 
τής ληστείας τών πτωχεύσεων πώς δέν ψη
φίζεται ούτος ταγέως άλλ' άφίνονται οί Μο-
ρίτσιδες^καίί'οί άλλοι καλπουζάνοι άτιμω-
ρητεί νά κλέπτωσι τον κόσμον ·, 

Υ. Γ . Οί Τσούσιδες,'^ καθώς έμαθα θετι
κώς, έπ7α]ρώ0ησαν διά νά κάμουν ό,τι έκα-
μον. Ποιος τούς έπλήρωσε δέν είξεύρω, εις 
έμέ ενας έξ αυτών μεθύων χθες μέ είπε. 
«Μας έγέλασαν οί μασκαράδες, μά καί 
τά δύω δεκάρικα καλά εΐνε γ ι ά . . . Ε Γ Ω . 

ΣΤΑΥΛΟΣ 

ΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ. 

Ό Σαλισβουρύ άφήκε τάς ωραίας μας Αθήνας 
Προ ολίγων ήμερων, 

Ά φ ο ΰ είδε όσα πλούτη ήσαν μέσα 'ς τάς Μυκήνας 
Ά π ' τοΰ Νώε τόν καιρόν, 

Τά όποια, προς τιμήν μας, μόνος έφερε 'ς τό φώς 
Ό Σχλιέμαν ό σοφός. 

Τώρα πάλιν έπεσκέφθη τήν πρωτευουσάν μας άλλος 
νέος άνδρας θαυμαστός, 

Πιο σπουδαίος άπ' εκείνον πού μας ήλθε, πιό μεγάλος, 
Και εις όλους ακουστός, 

Επειδή τούς διπλωμάτας τής Ευρώπης όλης ξέρει 
Νά τούς παίζη είς τό χέρι. 

Ό Ίγνατιέφ μας ήλθε, ό βαρβάτος ό χαχόλος. 
Διπλωμάτης δυνατός, 

R ' έσηκώθη είς τό ποδι νά Ιδί} ό κόσμος όλος 
Ποιος τάχα εΐν' αυτός, 

Όπου κάμνει είς τόν κόσμον κατορθώματα πολλά, 
R a i μέ όλους μας^γελα. 

ΎΗλθβ δά καί ό Άλφέδρος,^ίπου^ήθελε νά^γίνη 
Mtà φορά κ\ενα]καΙρό 

Βασιλεύς είς τήν Ε λ λ ά δ α , κι',^όλοένα νά μας χυνν) 
Θησαυρούς ενα σωρό, 

R ' εχαιρόμεθα πώς θάλθϊ] τέτοιος βασιλείας βαρβάτος 
R a i 'ς τό ίδικόν μας κράτος. 

R a í ένώ αυτός άκόμη"ήτο μέσα 'ς τήν Άγγλίαν, 
Έμεις^τότε σάν τρελοί 

Έκαθίζαμε τό κάντρο τοϋ]'Αλφρέδου μέ μανίαν 
Σέ μια άμαξα καλή, 

R i ' άπ' οπίσω άπ' τ ' αμάξι έφωνάζαμε μαζύ 
« Ό Αλφρέδος μας νά ζ ^ » . 

Αριστοφάνης 



ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ. 

Ή Α. Υ. ό ποτέ υποψήφιος βασιλεύς τής 
Έλλά5ος Αλφρέδος φιλοξενείται άπό τί
νων ήμερων υπό της Α. Μ. του βασιλέως 
της Ελλάδος . Ό μαρκήσιος Σαλισβουρύ έπι-
σκεψάμενος τους θησαυρούς των Μυκηνών, 
άπήλθεν. Ό Ίγνάτιεφ έπισκεψάμενος και 
ούτος τήν 'Ακρόπολιν άπήλθεν ή απέρχε
ται. Ό Έ λ λ ι ο τ έπισκεψάμενος όλα τά άρ 
γαία. μνημεία τών Αθηνών απήλθε και ού 
τος, οι δέ άγγλοι ναύαρχοι και λοιποί ναΰ-
ται οιατρένουσι τάς οδούς τών Αθηνών. 
"Απαντες οί επίσημοι ούτοι ξένοι έπεσκέ-
ψαντο τον πρωθυπουργόν κ. Κουμουνδοϋρον 
οίκαδε και πολλά συνδιβλέχΟησαν μετ' αύ-
τοΟ περί της μελλούσης πολιτικής τής Ε λ 
λάδος,άπαντες δέάπεθαύμασαν τήνβαθύνοιαν 
τοΰ Έλληνος Κυβερνήτου και πολλά καλά 
περί τής Ελλάδος άπεφήναντο, μ'όλον ότι 
ό άνΟυπουργικός τύπος, ζηλότυπων διά τάς 
τιμάς, άς απολαμβάνει ό κ. Κουμουνδού
ρος δικαίως, διότι ένέπαιξε και εμπαίζει 
πάντας τούς τέως πολιτικούς, ισχυρίζεται 
ότι αί επισκέψεις αύται ουδεμίας αξίας εΐνε, 
καθότι κατά τό Γρηγορίανόν ήμερολόγιον 
οί Ευρωπαίοι έχουσι νυν Απόκρεω, και επο
μένως οί επισκέψεις των ήσαν μασκαράδικες. 

'Αποχαιρετών τον Πειραιά, ό Σώλσβουρυ 
εΐπεν— Ά ν δεν ήμην άγγλος έπεθύμουν νά 
ήμην "Ελλην. — Προς τούς λόγους τού 
τους δεν ειξεύρομεν, τό̂ » Σώλσβουρυ πρέπει 
νά Οαυμάσοψεν μάλλον ή τον φίλον «Νεο 
λόγον», όστις,ώς μωρός πιστεύσας, έδημο 
σίευσεν αυτά ·, 

Ό κλεινός Αυγερινός προέτεινε προχθές 
έν τί) βουλή, όπως δοθή πίστωσις πρό 
πληρωμήν του πληρώματος τής "Ολγας 
και τά έξοδα τών καταναλωθέντων γαιαν 
Οράκων κατά τόν εις Τουλώνα πλουν. Έπει 
δή δέ ή βουλή έκώφευσεν εις τήν πρότασιν 
τοΰ αγαθού Αυγερινού, έξαναστάς ούτο 
έντρομος ήρώτησεν. — Α Γ γιά νά σας 'πώ 

τα πράγματα εϊνε κύριοι, αυτα 
Ιοιός Οά πλήρωση αυτά όλα τά έςοοα, εγώ; 

Αυτό εϊνε κακούργημα. Έ γ ώ είμαι πτω·/ός 
άνθρωπος. Όρίστε δά. Αυτά εΐνε τό ευχα
ριστώ διά τά καλά που έκαμα. 'Ακοΰς εκεί. 
Μου έργεται νά τρελαθώ. Εις τούς λόγους 
τούτους του κλεινού πρώην υπουργού τών 
Ναυτικών ή βουλή τόν έχειροκρότησε μέ 
τά πέντε. 

ντροπή, ^πα, ότι ή Σ μ ύ ρ ν η εϊνε ώ ρ α ί α ν ή σ ο ς » 
Δυστυχής Σμύρνη. 

Έρωτώμεν τήν φίλην «Εφημερίδα», ε
κείνα τά μασκαρόλογα, τά όποια έδημοσίευ-
σε διά τόν κ. Μπούμπουλην, τά έγραψε γιά 
νά κάμη τούς ανθρώπους νά γελάσωσιν ή 
διά νά αηδιάσουν, Φρόνησις, «Έφημερίς», 
φρόνησις, νά μή μάς κάμης πάλιν και θυ 
μώσωμεν. 

Ή κ α λ ή «'Αθηναίς», όταν θέλη νά 
γράφη ψευδοθρησκευτικά άρθρα, νά πράττη 
τούτο ουχί εις βάρος τοΰ επιφυλλιδογρά
φου του «Αριστοφάνους», 'ίνα μή πικρώς 
μετανοήση. Γινώσκει καλώς ότι ή γλώσσα 
αύτοΰ δεν παίζει, ούτε ό κάλαμος άποκά-
μνει. Ναι, κύριε Κωνσταντίνου. Τήν θρη-
σκείαν μας άγαπώμεν περισσότερον σου, ου
δέ κιβδήλως διδάσκομεν αυτήν μισθαρίου 
ένεκα. 

Πρό'τινων ήμερων άπεβιβάσθησαν ένΠει-
ραιεϊ μια καραβιά τέκνα τοΰ Φερεκύδου. 
Οί Συριανοί ούτοι λεοντιδεϊς Γ. Αθηναίος, 
Έπαμ, Ξηραδάκης, Νικόλ. Βελισσάριος και 
Μπαλής, έν όσω εΐχον ολίγα παραδά/ια 
εις τήν τσέπη, αί Αθήναι μετά τών καλλο 
νών αυτών τοις έφάνησαν επίγειος κόλασις, 
όταν δέ τό βαλάντιόν των έκενώθη, τότε 
έγένοντο επίγειος Παράδεισος. Κολοκυθά 
δες τοΰ διαβόλου. 

"Εν έπαιτητικόν έφημεριδάριον ύπερασπι-
ζόμενον τούς κιβδηλοποιούς τών Χαυτείω», 
δικαίως ύπό τής «Εφημερίδος» πικροϊς λό-
γοις συνετιζομένους, άνεκάλυψεν έν τω οί· 
στρω τής μωράς συνηγορίας του, και τή 
φαντασιώδει σκιαμαχία πρός ιδανικά πρόσω-

Τό άθλιον παιδί τοΰ Δευτεραίου Αλέκος 
ό επιλεγόμενος θερσίτης έν τή φουκαροσύ-
νη του εύρε μέσον νά προσπορισθή χρήμα
τα, αύτοχειροτονούμενος συντάκτης τής 
εφημερίδος ημών και ώς τοιοΰτος πέμπων 
φύλλα εις τούς έξω ομογενείς, φορολογεί 
αυτούς ό,τι κολλήσει. Κακοηθέστατον άν-
θρωπάριον ό Καρπολάς σέ περιμένει. Έτοι^ 
μάσου λοιπόν. 

Εις Κυδωνιάς πόλιν τής 'Ασίας,οίκουμέ-
νην υπό 30 χιλ. έλλήνων,ό μαχαιροβγάλ-
της Ευάγγελος Σαλιάρης πληγώσας τοΰρ-
κόν τινα στρατιώτην, έγένετο παραίτιος, 
έξαναστάσης τής τουρκ. φρουράς, νά σφα-
γώσιν οί Γ. Οικονομίδης, Γ. Μακρίδης, Α. 
Βαξεβανέλης, Δ. Μαλλέλης, Κ. Ηετρίοης, 
Νιάνιας και Βρασίδας. Οί νεκροί αυτών μέ-
νουσιν εισέτι άταφοι ένεκα τοΰ έπικρατοΰν-

ος έρεθισμοΰ. = 
Εις τήν «Νατιονάλ» τών Παρισίων γρά

φει ότι μετά τό πέρας τοΰ πολέμου ή Πύ
λη θά στέρξη εις τήν έπιδιόρθωσιν τών ελ
ληνοτουρκικών μεθορίων. Ά λ λ ' άν δέν γεί-
νη ό πόλεμος, Οά στέρξη και τότε βεβαίως, 
άλλ' έν τοιαύτη περιπτώσει πώς δέν στέργει 
και άπό τοΰδε ; 

Ή «Πάλ Μάλ Καζέττ» , και έκ ταύτης 
ή επίσημος «Έφημερίς τής Ηετρουπόλεωςί 
κατεχώρισαν έπιστολήντής γνωστής (αγνώ
στου εις ημάς) Ααίδυ Στραγκφόρδ έκ Φι -
λιππουπόλεως, έν η αύτη λέγει, ότι όλος 
ό αριθμός τών Ελλήνων έν Βουλγαρία μέ
χρι τών ακτών τοΰ Ευξείνου, δέ; υπερβαίνει 
τάς 10 ,000 . ΤΙ φίλη «Κλειώ» απορεί τίνι 
τρόπω ή ευγενής Λαι'δυ διενήργησε τήν άριθ-
μητικήν ταύτην άπογραφήν, ό «Άριστοφά-
χος» όμως ουδόλως απορεί, γινώσκ«ν ότι 
ώς γυνή ή ξανθή Ααίδυ δέν είξεύρει άριθ-
μητικήν πλέον τοΰ άριθμοΰ τρία, έφ' ω κβΐ 
τ?| επιτρέπει νά λέγη ό,τι θέλει. 

Μα κοντά είς τόν Αλφρέδο/ ήλθαν τόσοι άλλοι ξένοι, 
Εις ημάς αγαπητοί, 

Ποΰ άφίνουν τάς Αθήνας ύπερευχαριστημένοί 
Κ Γ άποροΰσι διατι', 

Ένω μέσα 'ς τής Αθήνας τό ώραΐον κλίμα ζώμεν, 
Κι ' άλλα μέρη νά ζητώμεν. 

Κ α ι εμείς χαρά γεμάτοι, γιά νά δείξουμε τί βγαίνει 
Εις τήν γήν μας έκλεκτόν, 

Και νά κάμωμεν νά μείνουν οί επίσημοι οί ξένοι 
Μέ τό στόμα άνοικτόν, 

Τούς πηγαίνομεν αμέσως νά ίδοΰν τόν φετεινόν 
θησαυρόν τών Μυκηνών. 

Καί τούς λέγομεν μέ τόνον « Ά ν δέν έχουμε κανόνια, 
Ούτε όπισθογεμή, 

Ά λ λ α ηύραμε κεφάλια, όπου ήσαν τόσα χρόνια, 
Γιά μεγάλη μας τιμή, 

Είς τών Μυκηνών τό χώμα, καί κουμπάκια καί καρφίτσαις, 

καί σταμνάκια χαί σταμνίτσαις». 

Καί οί ξένοι άμα βλέπουν τόσα πράγματα σπουδαία 
Μετά θαυμασμού πολλοΰ 

Μας συγχαίρουν έκ καρδίας γιά τά τόσα μας αρχαία, 
Ποΰ δέν βρίσκονται άλλου, 

Καί μάς λέγουσι «τωόντι έχει μέλλον ή Ε λ λ ά ς , » 
Καί κινούν τάς κεφάλας. 

Μολοντούτο αί μεγάλαι επισκέψεις 'ς τάς Αθήνας 
Ανδρών ξένων καί πολλών 

Μάς άφίνουνε καμπόσας 'ς τήν πρωτεύουσα στερλίνας, 
Καί μάς κάμνουσι καλόν, 

Καί αν ελθουνε καί άλλοι, θέ νά έχουμε παράδες 
Νά γίνουμε μασκαράδες. 

Κ ' ε'ιμπορεΐ καμμιά ημέρα θαΰμα νά γινί] μεγάλο 
Καί μάς λυπηθούν κι' αυτοί, 

Καί μάς δώσουνε κανόνια καί τουφέκια κι' ό,τι άλλο 
Ή ανάγκη απαιτεί. 

Τότε πια ό Στεφανίδης θά φωνάξη παρευΟύς 
«Είς τά όπλα ό καθείς». 

Ε!ς έκ τών Ούγγρων Μαγυάρων, οίτινες 
έκόμισαν τό ξΐφος είς τόν νικητήν τών Σέρ
βων 'Αμπτούλ Κερίμ, όταν το άτμόπλοιον 
εφθασεν εις Κέρκυραν,έτόλμησε νά έξέλθη, 
φέρων καί όπλον πρός προφύλαξιν, έκ δέ 
τοΰ Αύστριακοΰ προξενείου έγραψε πρός τό 
«Πεσταϊον Αόϋδ» ότι ή Ευρωπαϊκή συνοι
κία τοΰ 'Αμστελοδάμου, τό ρυπαρώτερον 
τών τοΰ κόσμου χωρίων, εϊνε αληθής πα
ράδεισος παραβαλλομένη πρός τήν Κέρκυ-
ραν, καί ότι οί "Ελληνες άγουσι κατ' έτος 
365 έορτάς, ας τηροΰσιν αύστηρότανα. Έ -
πρεπεν οί φιλήσυχοι Κερκυραίοι νά ύποδε-
χθώσι τά άνδράποδα ταΰτα, όπως κατευό-
οωσαν αυτά οί ομόφυλοι των έκ Τεργέστης 
διά λεμονιών καί ωών βρωμερών, όπως ευ
μενώς περί αυτών γράψωσι. 

Έφημερίς τις τοΰ Αονδίνου, άναφέρουσα 
τάς πολεμικός παρασκευάς τής Ελλάδος , 
λέγει ότι ή Ε λ λ ά ς άπατα αυτή έαυτήν κη-
ρύττουσα, ότι θά παρασκευασθί), καί ότι οί 
"Ελληνες δέν έχουσι πλέον ούτε τήν γεν
ναιότητα, ούτε τήν φιλοπατρίαν, ούτε τόν 
νουν τών πατέρων των. Ό θεός νά άγιάση 
τό κόκκαλό σου, μωρέ άγγλε, ποΰ ευρέθης 
μεταξύ τόσων ομοεθνών σου νά είπης μίαν 
άλήθειαν. 

ΦΩΝΑΖΕΙ Ο Κ Λ Ε Π Τ Η Σ ΝΑ Φ Υ Γ Η 
Ο ΟΙΚΟΚΎΡΗΣ. 

Προχθές οί δύω άδελφοποιοί, τά θρευ-
τάρια τοΰ Ελληνικού προϋπολογισμού έκ-
στώμωσαν έν τί] «Παλιγγενεσία» καί τή 
«Αλήθεια» μέ τάς ύπογραφάς των καί μέ 
τάς πολλάς των δημοσίας θέσεις, διότι τυγ 
χάνουσι τά πρωτουργά μέλη τής σπείρας 
τής αλληλοβοήθειας, οί κ., λέγομεν, θ . Γ, 
Όρφανίδης καί θ . Δ. Χελδράϊχ «ότι συκο· 
φαντοΰνται έν τινι υβριστική έφημερίδι ώς 
καταχρασταί, καί ανίκανοι νά διευθύνωσι 
τάς θέσεις των». 

Διατί αποφεύγετε τά προχθεσινά γρα 
φέντα περί τών καταχρήσεων σας,τάςόποίας 
έξέθεσεν, ή «Έφημερίς» τοΰ κ. Κορομηλά; 

Ώ ς πρός τάς συκοφαντίας μή φοβεισθ3 
διότι τό κοινόν σάς γνωρίζει, καί δέν άπα-
τάται,διότι τάς ένΟυμεϊται άπό τά αποσπά 
σματα, τά όποια θά δημοσιεύσωμεν άπό τά 
φυλλάδια σας, τά όποια έγραψεν ό είς έξ 
υμών ό θ . Όρφανίδης κατά τοΰ έτερου θ 
Χελδράϊχ καί τ ' άνάπαλιν διά δέ τάς κα· 
ταχρήσβις, έάν αύται δέν ήνε αληθείς, ώς 
έντιμοι υπάλληλοι οφείλετε καί ένώπιο 
τής Κυβερνήσεων καί έ ν ω π ι 0 ν τοΰ κοινοΰ 

" ν' άνεραίσητε πάραυτα 2ιά στατιστικών ά· 
ριθμών, καί νά μή γλιστράτε ώς τό χέλ 
είς περιγραφάς άλλας άλλων άντικειμέ 
νων δι' ανθρώπους μή διαχειρισθέντας δημό 
σια χρήματα, δι* ους ύμεΐς καί μόνον δια 
φέρεσθε. Περί δέ τής υμετέρας ίκανότητο 
καί σπουδής σάς παρακαλοΰμεν νά δημοσι 
εύσητε ποίου είδους σπουδάς έκάματε κα 
ποία διπλώματα φέρετε, ποίους βοτανικού 
άνεδειξατε έν διαστήματι ενός τετάρτου 
αιώνος, καί οποίας βελτιώσεις έκάματε εί 
τήν ύπηρεσίαν, διευθύνοντες τό δενδροκο 
μείον χαί τόν βοτανιχόν κήπον κλπ., μόνο 

γνωρίζομεν δτι μέχρι σήμερον τό έθνος έδα-
πάνησε 1 ,000 ,000 δραχμών καί είσέπραξεν 
αέρα. 

Τό νά απαντάτε μέ τήν φράσιν «ταΰτα 
άπαξ διά παντός» εΐνε πρόφασις υπεκφυ
γής. Τό κοινόν ζητεί άπολογίαν περί τής 
διαχειρίσεως τών δημοσίων χρημάτων. 

Η ΠΕΡΔΙΚΑ. 

ΑΨΙΙΪΡΟΤΤΛΙ ΤΗι ΛΟΠΗι. 

Τρείς τέσσαρες μια 'μέρα 
ψηλά 'πό τόν αιθέρα 

κατέβαιναν άητοί, 
σέ μια μικρή βρυσούλα, 
κυττοΰν μια περδικοΰλα 

καί γλυκοπερπατεί. 

Γιά 'δές την μέ ti χάρι 
μέ τί μέ τί καμάρι 

τινάζει τό φτερό ! 
Γιά 'δές την μέ τί νάζι 
ποΰ και τής πέτραις σφάζει 

χορεύει 'ς τό νερό. 

Χτυπάει ή καρδιά τους 
κι' απλώνουν τά φτερά τους 

μέ μια κρυφή χαρά, 
σιμόνουν νά τήν δούνε 
μαζή νά δροσισθοΰνε 

στα ξέστερα νερά. 

Μα πέταζ' ή χαρά τους 
μέ τό φτερούγισμα τους ! 

Αντάρα καί βοή . . . 
Ή πέρδικα τρομάζει 
πετάει καί σπαράζει 

χωρίς αναπνοή. 

Καί μές' σέ μια δαφνοΰλα 
τρυπόνει ή περδικοΰλα 

σέ μια κρυφή φωλιά, 
καί στέκει τρομασμένη 
καί λιγοθυμισμένη 

νεκρή χωρίς μιλιά. 

Έθάρρεψε γεράκια 
πώς είδε στά νεράκια 

μέ νύχια φοβερά 
Νά τήν κατασπαράξουν 
ή καν νά τήν αρπάξουν 
στά άγρια τους φτερά. 

"Αχ, πέρδικα τί κάνεις 
καί τι τόν νουν σου χάνεις 

μέ φόβους φανταστούς ! 
Δέν τρώνε τά γεράκια 
περήφανα πουλάκια, 

πουλιά σαν τούς άητούς. 

Γιά αίμα δέν διψάνε 
'Σ τόν ουρανό πετάνε 

καί 'ς τά ψηλά βουνά . . 
Καί κείνη τούς κυττάζει 
καί γλυκαναστενάζει 

στά φύλλα τά πυκνά. 

Συνέρχεται σπλαχνιέται 
καί όλόχαρη πετιέται 

σέ πράσινο κλαρί, 
καί βλέπει καί πιστεύει, 
τόν ουρανό αγναντεύει 

καί γλυκοκελαδεί, 

Καλοί μ' άητοί, νά ζήτε 
αιώνια νά χαρήτε 

τά κάλλη τοΰ βουνού, 
τή νειότη τή χρυσή σας 
κ' ή Παναγιά μαζή σας 

λεβένταις τ ' ουρανού. 
"Αργός, 15 Ιανουαρίου 1877. Ω. 

Πάτραι, 16 Ιανουαρίου 1877. 

Αδελφέ 'Αριστόφανες! 

Διαμαρτύρομαι εναντίον σου, διότι, άφοϋ 
μοί ύπεσχέθης νά μοί πέμπης καί τά δύω 
φύλλα, μοί πέμπεις μόνον τόν «Άρ-/ ίλο-
χον» , καί τούτο σκοπίμως ποιείς, διότι δέν 
επιθυμείς νά μοΰ χαλάσης τόν στόμαν-ον έκ 
πολυειδών καρυκευμάτων, ώς άδύνατον,άλ-
λά πρώτον διά γάλακτος, είτα διά τροφής 
στερεάς, θαυμάσιος παιδοτρόφος εισαι,άδελ-
φέ,ώς ό διδάσκαλος τοΰ Δεληγεώργη Κου
μουνδούρος. Μάθε όμως, ότι ό στόμαχος 
μου εΐνε είς Οέσιν νά χώνευση συν τω « Ά ρ -
χιλόνω» καί τόν άξιέραστον «'Αριστοφά-
νην». Τί τά θέλεις, είς τάς εφημερίδας αύ-
τάς ευρίσκω ούσίαν ποικίλην καί θεραπεύ-
σιμον τών διαφόρων φθισιώντων έκ πολι
τικών καί εκκλησιαστικών ανδρών μας, καί 
μάλιστα τών επιτηδείων προαγωγέων τών 
ερωτάτων τής εκκλησίας καί τής πολιτείας. 

Δέν επιθυμώ νά σοι υπενθυμίσω, ότι ή 
πόλις μας ομοιάζει μέ βουστάσιον ή χοι-
ροστάσιον, ένεκα τής μαύρης καί δυσώδους 
λάσπης, ώς γνωστόν σοι, τής προξενηθεί-
σης έπί τής πρωθυπουργείας ένταΰθα του 
κλεινού Γ. 'Ρούφου, όστις σύν τοίς άλλοις 
περιέφραξε τήν δύστηνον ταύτην πόλιν εν
τός καί έκτος διά τάφρων ώσεί έν πολι-
ορκεία. 

'Αφού έτε7νείωσεν ό πόλεμος τής Βου
λής κατά τάς ημέρας έκείνας τών απαίσιων 
υπουργικών κρίσεων καί ήλθον οί βουλευταί 
μας, άλλοι άθυμοι καί άλλοι εύθυμοι, ώς 
έκ τού αποτελέσματος τού αγώνος, οί μέν 
περί τόν Ήγέτην έκάθησαν έπί δίφρου ε
πηρμένου, καί ήρξαντο λέγειν πρός τούς 

| πέριξ καθήμενους βλάκας, έχοντες έξελ-
κομένην άπό ρίζης τήν γλώσσάν των πρός 
τά κάτω, περίπου τοιάδε* «"Ανδρες φίλοι, 
σκυλολόγιον, άμα άφιχθημεν εις τήν χ ω 
ράν τών απίστων, προητοιμάσθημεν νά συν-
τρίψωμεν τήν κεφαλήν τοΰ πεπαλαιωμένου 
Αλέκου, άλλ' ότε τις Ιδών οφιν, παλινορ-
σος άπέστη, ούτω καί ημείς έν τή βουλή, 
άμα παρουσιασθέντες, δέν ήδυνήθημεν νά 
άτενίσωμεν τήν φοβεράν αύτοΰ καί άποτρό-
παιον Οψιν, μέχρις ότου κακήν κακώς μάς 
έξεδίωξεν έκ τής βουλής ώς τυχοδιώκτας. 
Στήτε όμως καί μή φοβεΐσθε (διότι τό σκυ
λολόγιον ετρεμεν άκούων ταΰτα), διότι ο 
σονούπω έπαναστρέφομεν καί τότε Οά φά-
γωμεν ό,τι μείνη άπό εκείνον. Οί δέ περί 
τόν 'Αλέκον έλεγον προς τούς περί αυτόν. 
Χαίρετε φίλοι, τούς τρίψαμε τήν μούρη,νά! 
φάτε λάφυρα, χορεύσετε, μεθύσετε, φονεύ
σετε, πάν κακόν πράξετε, διότι ζή καί βα
σιλεύει ό 'Αλεκος μας, όλοι είς τήν πλα-
τείαν τής δημαρχίας νά συγκεντοωθήτε και 
νά γείνητε μία κολόνα, λέγοντες : «Ζήτω 
ό Αλέκος , κάτω ό Ίγγέτης» . Π. 



Ή «Έφημερις» άπό τίνος χατέττη δο-
^εϊον πάσης άχριτολογιας. Ούτως επετέθη 
χθες κατά του Διευθυντού της Αστυνομίας 
Sta τον άτλοϋν λόγον, ότι δεν διαθέτει και 
άνά ένα κλητήρα εις έκαστου πολίτου οί
κον, όπως προφυλάττη αυτόν έκ των κλε
πτών υπηρετών και υπηρετριών, όττερ συνέ
βη και εις τον οίκον του κ. Ματζαβίνου, 
έκ του κ ο μ ο ΰ του όποιου εκλάπησαν 1 0 0 
δρ. χ,ωρίς ν ' άφαιρεθώσι και τα έν αυτώ βα-

ρυτιμότερα αργυρά σκεύη. Το κωμικόν δέ 
εΐνε, ότι ό κ. Ματζαβίτος όπως μή προσ-
βληΟή ή φιλοτιμία της υπηρέτριας του, δέν 
επέτρεψε νά ανακριβή αύτη. Ό "Αγγελος 
Βλάχος ό γράψας έν τϊ) «Εφημέριοι» τά 
κατά του Διευθυντού σιλιπορδίσματα, έχει 
πλήρες δίκαιον, διότι ό κακοήθης κλέπτης 
μόνον τάς 100 δραχμάς άφήρεσεν, άφείς 
πολλά αργυρά σκεύη, όπως προϊκαν μετα-
γαμιαίαν λάβη αυτά. 

Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε Ν 

τους κ. κ. συνδρομητάς ημών νά μή'ώσι 
τότον πολύ οκνηροί εις τήν άπότισιν τής 
ευτελούς συνδρομής αύτών,'^έχοντες έν νω, 
ότι άν έκαστος έξ αυτών μάς καθυστεροϊ 
και μετά τήν λήξιν της ετησίας συνδρομής 
των αυτήν, ήμεϊς πρέπει νά έχωμεν τά πλού
τη του μακαρίτου Σίνα, όπως δωρεάν τοις 
πέμπωμεν τό φύλλον. Ή Διεύθυνσις. 

%
 Σ Τ Ε Φ Α Ν Ι Δ Η Σ "Al στο διάβολο, κρεμνήσου άπ' έδώ κάθαρμα, πού ήλθες νά μαγαρήσης τόν τόπον μας. Βάρα, βρε δόκτωρ, 

να δοκιμάση τό ελληνικό κνοϋτο ό παλτ|όσλαβος. Ά ν έλθη και κ'αν3ΐς άλλος βρωμάνθρωπος ξαφνικό κακό που θα τούρθγι. 

ΝΕΑΝΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 

2 8 Ε' . 

νώσχω κάλλιστη και τήν άφετηρίαν των λόγων^'αϋτής 
καί το τέρμα, προς δ τείνουσι. Τέλος τολμώ ν4 παρα
καλέσω υμάς θερμώς, όπως ανευ ελιγμών καί ύπεχ&υ 
γών, ίσα τ η ειλικρίνεια, ήτις δέον νά όιέπη τους λόγους 
ημών του λοιπού, μοί έττεςηγήσητε πάντα τα συμβάντα 
και συμβαίνοντα, όπως διαφωτισΟώμεν οποίαν να τρα-
πώμεν έν τ ώ λαβυρίνθω, έν ω ένεπλέχθημεν είτε 1\ 
απειρίας είτε έκ θελήσεως. Σχεδόν ειπείν θεωρώ έμαυ-
τόν υπό τε της μητρό: και αδελφής σας τά κέραιαπερι-
φοονούμενον, ήκιστα ό' εννοώ νά επιτρέψω ποτέ ·»ινι, 
ίνα προίκα και άτιμωρητεί, ανευ άποχρώντος λόγου τί
νος έν θέσει παιδός κατά τό δοκούν με θέτη. Σας ά*ούω 
προσεκτικώς ό'σον και σας αγαπώ. Λοιπόν ; 

Σας απαντώ, φίλε μου, άπηντησεν ή Ευανθία έν 

, Ά ν τ ' άπαντήσεοίς ή Εύλαλίαείς πλατυν γέλωτα άφε-
θεϊσα, έποιησε χαριέντως χορευτικήν στροφήν καί απήλ
θε/ έπιλέγουσα : 

Ά λ λ ' δταν έρώντα νουν εχειν τις άςΊοΙ παρά.τίνι τά-
νόητον ούτος οψεται ; 

'11 Ευανθία, απερχόμενης της αδελφής της , έσυνώδευ-1 
σεν αυτήν διά τοΟ βλέμματος μέχρις όύ αφανής έγένετο, ι συγκινήσει διά βρα/έιον γυμνήν τήν άληθειαν. IJ μεν 
είτα στρεφόμενη προς έμέ, i άδ«λφή μου εΐνε τοιαύτη ές ά'λλου πατρός έγώ έ; άλλης 

— Μά'τήν άληθειαν, 'φίλε μου, είπεν αγωνιζομένη ! μητρός. Ό μεν πατήρ μου ζή ή δε μήτηρ μου αϋτη, 
δεν εΤνε ή τέςασά με. 

— Θέλετε νά εί'πητε έν ένί 
ή γραία εΐνε μητριά σας. 

— Ν α ι . 
— Άρκεΐ . 
— Μετά τους λόγους τούτους σιγή έπεσφράγισε τά 

χείλη ημών, δτε έγώ λόσας πρώτος ταύτην είπον συν-

λόγψ, ΰπέλαβον έγώ δτι 
Ινα φαιίρυνθή, δεν εΤχον τίποτε εις τους λόγους της 
ν αντιλεςω· 

— Ευανθία, είπον έγώ, έν κατάδηλοι άθυμία, συγ 
χωρήαατέ μοι νά σας εκφράσω τήν αληθή κα^ βαθυτά-
την λυπην μου έπί τοις πεπραγμένοις. Φοβούμαι πολύ 
μή ή σχέσις ημών αδτη επίδραση έπί του βίου σας έν 
τώ μέλλοντι λυπηρώς. Δεν δυναμαι, έν ειλικρίνεια, νά 
κατανοήσω πανθ' όσα συνετελέσθησαν. Μοι εΓνε ά'κατά- 1 Ολίβων τήν χείρα της νεαρας κόρης 
ληπτος ή καθόλου συμπεριφορά της μητρός σας. " Ε χ ε ι ! — Μή άπ'ελπι'ζου, και πίστευε δτι δεν θέλω ποτέ 
τι το μυστηριώδες έν τοις λόγοις αύτής-jTo σκώμμα της [ σας προδώσει η απατήσει κατά τον χωρισμόν μας, δσον 
εΐνε πικρόν, ίοβόλον. Ί ο σύνολον τέλος τών τε λόγων, ούτος και 2ν διαρκεση. 
και τρόπων αύτη; καταδεικνύει γυναίκα πάν άλλο ή μ η - 1 — Σας πιστεύω, άνταπ/ντησεν εκείνη αφελώς, ώς πι-
τέρα. Περί της αδελφής σας ούδένα λόγον ποιούμαι· γι- ατεύω τους του Ευαγγελίου λόγους. 

Εγώ έγέλασα και εκείνη φαιδρότατη έπελάβετο το5 
βραχίονας μου. 

Κ α θ 1 ολην τήν διάρκε'.αν τοΰ λοίποΰ ταξειδίου, έπαί-
ζομεν, έγελώμεν και μυρία έλέγομεν. Επεξηγήσαμε» 
πανθ1 δσα εοει νά πράξο>μεν έν τ ω χρονικώ διαστήματι 
τοΰ μέλλοντος χο)ρισμοΰ μας, δστις επήλθε μετά δυω 
ημέρας έν όλη αύτοΰ τη λυπηροτάτηϊ, και συγκινητική 
σκηνή· 

ΤΙαρήλθεν έκτοτε εν ετος, καθ' δ ζωηρά καί θερμή 
αλληλογραφία διετήρει άκμαΐον καίνάνεζωπύρει το νεα-
νικο'>τατον αίσθημα ημών. 

"Εληγεν ήδη τό ετος, δτε έγώ ελαβον ώς έσ^άτην 
άπάντησιν εις τήν πλήρη αισθήματος τελευταίαν έπιςο·· 
λήν μου, τάδε. 

Κ ύ ρ ι ε ! 

Τήν τύχην της θυγατρός μου διέθεσα άλλαχόσε. Ό 
οΤ/ός μας δέν υπάρχει πλέον δ ι ' ΰμας. Πολύ σας παρα-
καλοΰμεν νά μάς άφήσητε ήσυχους, ά'λλως θά μάς άναγ-
κάσητε νά ζητήσωμεν το δίκαιον διά της νομίμσυ όδοϋ. 

Ε ύ λ α λ ! α 

άντί της μητρός αύ-ής άσθενούσης· 

'Εν γνώσει μου. 
Ε υ α ν θ ί α 

'Ενόμισα, 5μα άναγνούς τήν έπιστολήν, δτι ή φίλη 
μου ήθελεν ίσως νά παίςη μετ' έμοϋ, έφ' ω καί άμέσω{ 
άπήντητα αύτη δτι τήν παιδιάν της ευρον κατά τι άβελχ 

Ιτέραν καί προσβλητικωτάτην καί παιδιάς χάριν δν ίγ ί · 
ι νετο, ώς ήλπιζον. 


