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ΦΑΝΗΣ 
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ 

Λι' έκατ-ον στίχον διατριβών λεπ . 5 6 . 
Δικαστικών κατασχέσεων ϊ 8. 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό-
νον τοϋ Παν, II. Ηηγαδιώτου, Αίέπ ι -
στολαί απευθύνονται εις αυτόν, Ί Ι δέ 
συνδρομή εΐνε υποχρεωτική δι' Εν ίτος 

καί προπληρόνεται είς 'ΑΟήνας, 

Ε Κ Δ Ι Δ Ο Τ Α Ι Κ Α Τ Α Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Ν ΚΑΙ Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν. 

ή έν μέν τώ Βουλευτηρίω νά χινώσι καθ' 
έκάστην τον οΐκτον και τόν γ έλωτα , έτ ι 
τή πρωτοφανεΐ αυτών εμπάθεια, άκρ'.-ί:< 
καί έπιτολαιότητι, έν δέ τή Επαρχία Κα
λαμών νά προκαλώσι τήν διχόνοιαν καί τ τν 
κοινωνικήν άνωμαλίαν, είναι, τη άληθεία, 
ακατανόητος ή τών τοιούτων εκλογέων 
κουφότης, ήν έφ' Ικανόν χρόνον δεικνύουσι, 
ζητοΰντες να καταστήσωσιν αντιπροσώπους 
καί κηδεμόνας εκείνους, οιτινες χρήζουσι 
πραγματικώς κηδεμονίας, μή έννοοΰντες 
ποσώς, ότι, τοιούτους ύποστηρίζοντες, ζη-
μΐοϋσι καιρίως τά συμφέροντα τής Έπαρ* 
χίας καί έπαναφέρουσιν ανεπαισθήτως τούς 
χρόνους τής οπισθοδρομήσεως, τής βίας 
καί τής άνο>μαλίας. 

'Αλλ ' ευτυχώς ή τοιαύτη πεπ^ανημί* ,η 
καί ολισθηρά οδός, καταφανεστέρα όσημέ-
ραι γινομένη, μετά μεγάλης ταχύτητβς |γ_ 
καταλιμπάνεται. "Πδη δέ δυνάμιθα άδι-
στάκτως ειπείν, ότι ή ύπό υγιέστερων άρ
χων καί αισθημάτων έμφορουμένη πλειο. 
νότης τών εκλογέων τής Έπαρπας Κα. 

'λατ,ών, ή τήν τάξιν καί τήν πράοδον ί π ι , 

Η λ ι ό π ο υ λ ο ς . 

Μέ ποτήρι είς τό χέρι καί μέ λύραν Ααμαρτίνου 
Είς τό μέσον σας προβάλλω, 

Καί τήν Οείαν εύωδίαν τών ανθέων καί τοϋ κρίνοι 
Καί τών ρόδων Οέ νά ψ ά λ λ ω . 

Δό σετέ μοι άνθοσμίαν, ΙΙαρνασσΐδαι, νά ροφήσω. 
Έ ω ς ότου νά μεθύσω, 

Κ ο υ τ ο ύ β α λ η ς. 
ΣεΓς τής θεάς ποιήσεως οί λέοντες κι' οί βούβαλοι 

Σταθήτε καί ακούσετε 
Τήν πρόποσιν τοϋ φίλου σας δραματικού Κουτούβαλη, 

Κι' ελάτε νά μέ λούσετε 
Είς ενα μέγαν καί βαθύν,^ω ΙΙαρνασσΐδαι, πιθον,' 

Γεμάτον άπό ζύθον. 

ΓΙ α π π α δ ι α μ α ν τ ο π ο υ λ ο ς . 

"Αν καί ημαι μεθυσμένος άπό τήν πολλή τήν μπυρβ, 
Μολοντούτο Οέ νά πιάσω είς το χέρι μου τήν λύρα, 
Καί μιά πρόποσι μεγάλη, ΙΙαρνασσΐδαι, Οέ νά κάμω, 
Μά βαστάτε με ολίγον, επειδή Οά πέσω χάμω. 
Είθε, «.."0' ό Σ ύ λ λ ο γ ο ς μας ν ' απόκτηση Ο λ α όσα . . . 
Συγχωρήσετε με, φίλοι . . . μου μπερδεύτηκε ή γλώσσας 

Κ Η Π Ο Σ 
ΑΙ ΕΝ ΦΑΛΠΡΩ ΗΡΟΠΟΣΠΣ ΤΟΥ Σ Υ Α

ΛΟΓΟ Υ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.» 

Ά μ π ε λ ά ς. 

Είς τό μέσον τών ζέφυρων, τών άτμάτιον, τών ερώτων, 
Τά ποτήοια σας κτυπάτε μέ βοήν πολλήν καί κρότον, 
Καί προπίετε, ώ φίλοι, υπέρ τοϋ χαλοϋ Φαλήρου, 
'Γπέρ όλων τών Ελλήνων καί τής αύρας τοϋ ζέφυρου, 
Καί υπέρ τοϋ συνεταίρου μουσολάτρου Άμπελα , 
11 οϋ ή ποίησις κοντεύει νά τοϋ πάρη τά μυαλά. 

Ζ α λ ο κ ώ σ τ α ς. 

Τό ποτήρι τοϋτο πίνω είς ύγειαν τών μεγάλων 
θαυμαστών κρασοπατέρων, 

Τοϋ Καμπούρογλου τοϋ Γιάννη καί τοϋ Βλάχου καί τών άλλων 
Τής ποιήσεως αστέρων, 

ΙΙοϋ Οά λάμπουν" ώς κομήται είς τόν άπαντα αιώνα 
Στόν καλόν μας Ελικώνα 

II ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ. | 
Ί Ι αγαθή καί ειρηνική συμπεριφορά, αί 

καλαί καί λυσιτελείς πράξεις, α ί τ ι α ς νέαν. 
ζωήν έδωκαν τή Επαρχία Καλαμών καί ' 
άνεπτέρωσαν τ ά ; ελπίδας αυτής· ή άκατά-, 
βλττος έπιοροΓ τοϋ κ. Πεοοωτοϋ έν τή 
Έπαρ/ια ή οια τοϋ φιλοπάτοιοος και π λ η -
ρους αγαθών αισθημάτων ι,ΐνϋ αύτοϋ όση-

-μέραι αναπτυσσόμενη κΛί ίιχυροποιοιυμένη 
τοσούτον κατετάραξε τούς έν τή Επαρχία! 
ευτελείς πολεμίους αύτοϋ, ώ ι τ ε , αδυνα
τούντες νά κατέλθω7ΐν έκαστος ιδία είς τόν 
έκλογικόν αγώνα, καταγίνονται νά συγκεν-
τρώσωσι τάς εαυτών δυνάμεις καί ύπό τήν 
άρχηγίαν ενός κινήσωσι γενικήν σταυροφο-

. ρίαν, όπως έπιφέρωσι τήν νίκην! Ομολο
γούμε·/ καί ημείς, ότι ή τοιαύτη σταυρο
φορία, μεττή άγε ώ > παθών καί αισθημά
των , εΐ^αι φοβερά καί επικίνδυνος· ά λ λ ' 
είς έποχήν, καθ ήν ή ειδεχθής μορφή τών 
πειρωμένων νά συγκροτήσωτιν αυτήν έγέ-
νετο πλέον πασιφανής, ε:ναι δυνατόν νά έ-
πηρεάση λαον ήλικιωθέντα καί γινώσχόντα 
τά συμφέροντα του ', 

Ά λ λ ' ό σ ο ν ή τοιαύτη εμπαθής σταυρό-1 
φορία κινεί αναντιρρήτως τό μ ΐ τ ι ΐ καί τόν. 

' οΐκτον πάντων τών έντιμων πολιίών, τό
σον προκαλεί τόν Οαυμασμόν ή άΚογος έ-' 
πιμονή εκείνων, οιτίνες μεΟ' όληά τής ά-j 
πλότητος και αδιαφορίας τούς άκίλουθοϋ-' 
σι. Δέν έννοοϋμεν ε υ ά ρ ι θ μ α τ ρ α πρόσωπα," 
αποβλέποντα μόνον είς τήν άτομικήν α υ 
τών ωφέλεια·», αλλά τούς ε ι ς τ^ γενικά 

' ώσεπιτοπλείττον καλά αφορώντας, οιτινες, 
καίτοι γινώσκουσιν, ότι εκείνοι, ευ; ύπο-
στηρίζουσιν, ούτε έπραξαν ποτέ, ιύτε δύ
νανται να πράξωσιν έπαρχιακόν τι καλόν, 
ούχ ήττον έπιμένουσι νά τούς ύτοστηρί-
ζωσι! Καί «ν ci πλείστοι αυτών δέν ένε-' 
δύοντο επανειλημμένως τόν βουλευτικό ν 
μα^'δύαν, πάντες δέ δέν ύπεστηρί^οντο άλ-
ληλοδιαδόνως ύπό διαφόρων παρελθουσών 
Κυβερνήσεων, ήδύνατο ί :ως νά δικαιο)νθ-
γηθή ή τοιαύτη πολιτική τών εκλογέων 
τούτων ποοεία καί έπιαονά· άλλ' έταν καί 
ώς αντιπρόσωποι καί ώς μή τοιούτοι, πολ
λάκις ύποστηρινΟέντες κατά τάςπονηράς! 
έκείνας ημέρας, ουδέν άλλο κατώτ/,'ωσαν,1 

ΤΙΜΗ ΙΥΛΔΙ'ΟΜΠΣ. 

Έ ν Α θ ή ν α ι ς κ α ί Π ε ι ρ α ι εϊ 
τησία δραχ. 12, έξαμηνία δραχ. 7. 
ila τά δημόσια κατας-ήματα » 20. 

Έ ν τ α ϊ ς Έ π α ρ χ ί α ι ς , 
-τησία δραχ. 1 ί, έξαμηνία δραχ_. 8. 

Έ ν τ ώ Έ ξ « τ ε ρ ι κ ώ, 
ί τησίαφράγ. 16 έξαμηνία φράγ. 9. 



φειδομένη τής τιμής και τών τρος ήΟε/̂ ε παύσει ώς μας όπεσνέθη έπι·· 
μφερΟ)των της Επαρχίας, θέλει άπό- σήμως τοΰ νά κ ε ν τ ρ ώ ν η κρύφα εκείνους 

_ ούσει ό λ ^ ς δυνάμεσι πάντα, άναλαβόντα οίτινες άλλοτε τον εύηρνέττσαν άλλ ' τπα-
' ή ν άρχηγίαν τοιαύτης εμπαθούς σταυρό· ] τήΟημεν, διότι διά τίνος βύλλου τ ι ς « 'Α-

ι "i — n^ « & ! . Λ ·-. Γ . 

οιωκουσα, 

XpO'J' 

ΔΙ Α Φ 0 Ρ Α 
— 

Κατά τά νεώτερα τηλεγραφήματα ή υ
γε ιά τοΰ βασι?,έως βαίνει βελτιούμενη. 

— ΧΟΙς τήν 10ην ώραν π. ρ·., εις τον 
Μητροπολιτικόν ναόν και εις δλας τάς αλ
λάς εκκλησίας τοΟ κράτους έγένετο επί
σημος παράκλησίς υπέρ της ταχείας άναρ-
ρώσεως της Α. Μ. τοΰ βασιλέως. Είθε ό 
ύψιστος νά εισακούση τάς εύχάς μας. 

— Τηλεγράφημα άφιχΟεν προχθές αναγ
γέλλε ι , ότι ή Τουρκία απεφάσισε νά κήρυ
ξη τόν κατά τοΰ Μαυροβουνίου πόλεμον. 
Ιίερί της αληθείας τοϋ τηλεγραφήματος 
τούτου ο «Αριστοφάνης» δεν αναλαμβάνει 
ούδεμίαν ευθύνη-. 

—Εύ/αρίστως άναγγέλλομεν και ημείς, 
ά> και ολίγον άργά, δτι έΟεραπεύΟησαν εν
τ ε λ ώ ς οί οφθαλμοί του Δημάρ·/ου κ. Κυ
ριάκου διά μιας έγχειρίσεως, γενομένης 
υπό τοΰ εν Μασσαλία διαμένοντος αξιόλο
γου ίατροΰ κ. Μεταξά. *Ας άνοίξωσι λοι
πόν τώρα τούς οφθαλμούς των οί έξοχό-
τατοι της Ελληνικής πρωτευούσης, οΐτι-
\ ε ς ότέ μεν έλεγον εις τόν κ. Δήμαρχον 
δτι ό καταρράκτης δεν είναι ώριμος, ότέ 
οέ δτι είναι. Έάν ό κ. Κυριάκος έμενεν 
ακόμη εις Αθήνας, πολύ άμφιβάλλομεν 
αν Οά είχε τούς οφθαλμούς του. 

-— Ηοοχθές δι' επισήμου τελετής ένυΟη 
τό υδωρ τοΰ έν Χαλανδρίω νέου υδραγω
γείου εις τό μέγα ύδραγωγεϊον της πόλεως. 
Εις τήν τελετήν ταύτην παρευρέθη τό 8η-
μοτικόν συμβούλιον μετά τοΰ κ. Σπαντί-
8ου, δ Νομάρχης Αττ ικής και πολλοί άλ
λοι . Ά<}οΰ έψάλλη ή ακολουθία τοΰ αγια
σμού, παρετέΟη ώραΐον πρόγευμα, κατά τό 
όποιον έγένοντο πο/,λαί και διάφοροι προ
πόσεις, '^αλορροίζικα! 

— Έΐΐστεύομεν δτι ό κ. Σάββας Κέν-

ληθείας» ίδομεν τόν ήρωα νά κατέλθη εις 
τήν δημοσιότητα και διά της υπογραφής 
του νά ζητή νά πείσττ) τό κοινόν, δτι πάνΟ 
δσα εγράφησαν άλλοτε εις τόν «Άριστο-
φάνην» κατά τοΰ κ. Ζάππα ήσαν κ έ ν τ ρ α 
ορθά- Μας μέμφεται δέ συγχρόνως είρω-
νικώς δτι μετεβλήΟημεν ώς διά μ α γ ι κ ή ς 
ρ ά β δ ο υ εις έκΟυμον ύπερασπιστήν τοΰ κ. 
Ζάππα. "Αν άλλος τις έγραφεν όσα εγρα-
ψεν ό κ. Κέ^τρος, βεβαίως ήΟέλομεν σιω
πή ;ει, άλλά νά κατέρχηται ό αμαρτωλός 
και νά διαστρέφη διά της «Αληθε ίας» τήν 
άλήθειαν, ουδέποτε Οέλομεν τό συγχωρή
σει, διότι ή σιωπή μας είναι ενοχή, είναι 
σφάλμα άσύγγνωστον. Επειδή λοιπόν επι
θυμεί νά ^άΟϊ] τις ό γράψας εις τόν «Άρι-
στοφάνην» λέγομεν αύτω δημοσίως, ώς 
τω ε ιπούν και ενώπιον δύω άλλων μαρ
τύρων προ ήμερων, ότι πάντα τά κατ'αύτοΰ 
έγραψενή Διεύθυνσις οίκοθεν και ουχίκατ ' 
είσήγησιμ άλλου. Εις τοΰτο ώρμήΟη έκ. της 
άπατης ήν μετήλθε διά τρίτου προσώπου. 
"Οθεν άς μή άμφιβάλλη δτι ό υποτιθέμε
νος συι/πολίτης του ούδεμίαν γνώσιν των 
κατ' αύ|οΟ γραφομένων έχει, διότι ούτε ή 
ανατροπή του, ούτε ή κοινωνι/.ή του Οέσις, 
ούτε ή ηλικία του έπιτρέπουσιν αύτω νά 
πράξη 5,τι εκείνος έπραξε κατά τοΰ ευερ
γέτου του Ζάππα. 

— Κατά τήν πανήγυριν της Αναλήψεως 
εθεάθη επιστρέφων έκ Καισαριανής ό ιππό
της κ. Κορομηλάς εφ' όνου, εις τά καπού
λια τοί οποίου έκάΟητο ό συντάκτης της 
«Εφημερίδος» κ. Καμποόρογλους. Και οί 
δύω επέσυραν τήν προσοχήν τοΰ κόσμου. 

— Μέγας και πεισματώδηο πόλεμος πα
ρατηρείται άπό τίνος εις τάς εφημερίδας 

Σύρου δια μακροσκελεστάτων διατριβών, 
συζητοΰντες περί ω α ρ ί ω ν . Και έπειτα 
μας μαίνεται παράξενον διατί οί Γερμανοί 
γράφουσιν ολόκληρους τόμους δι' ένα κ α ι , 
ενώ βλέπομεν όπο!ος πόλεμος εγείρεται 
έ~> Ελλάδι διά ψύλλου πηδήματα. Συμβου-
λεύομεν δΟεν τούς εξοχότατους της Σύ
ρου, επειδή ή Τήνος είναι πολύ πλησίον, 
νά μεταβώσιν έκεΐ, μήπως ή Ευαγγελί
στρια εύδοκήση νά φέρϊ] εις πέρας τό περί 
ωαρίων ςητημα. 

Σύρου μεταξύ οιω εν Ζύρω ιατρών, 
τών κκ. Μύρωνος Νικολαίδου και Σκάση. 
Αμφότεροι οί εξοχότατοι ούτοι, άμιλλώ-
μενοι προς τόν Κουμάνταρον και Σωροκιά-
δην, έρίζουσι παταγωδώς και καθ' έκάστην 
πληροΰυι τάς στήλας τών εφημερίδων τής 

— 'Epe — Ιίρωτωμβν και πάλιν τον κ. Εισαγ
γελέα διατί ό κ. Διάγγελης μετεφέρθη άπό 
τών φυλακών τοΰ Γκαρμπολά εις τάς τοΰ 
Τριγγέτα και απολαμβάνει πάσης περιποιή
σεως και εξέρχεται καθ' έκάστην έσπέραν 
διά νά κάμη τόν τακτιχόν του περίπατον ·, 
Ο κ. Εισαγγελεύς διατελεί έν γνώσει τού
των ή ού ; ή μήπως ό κ. Διάγγελης δια
φέρει τών άλλων ανθρώπων, οίτινες, κα-
ταδικαζόμενοι δι' ελαφρά πλημμελήματα, 
άποτίουσι τήν ποινήν των εντός τοΰ Μεν-
δρεσέ; Είναι λυπηρόν, μά τήν άλήθειαν, 
νά βλέπωμ.εν τόν κ. Διάγγελην, τόν δια-
βόητον τοΰτον τοκογλύφον, τήν μάστιγα 
τών δυστυχών, νά διάγη έν άνέτω φυλακή, 
άφοΰ κατηγορείται μάλιστα επί πλαστο
γραφία, ήτις θεωρείται κακούργημα. Πα-
ρακαλοΰμεν τον κ. Εισαγγελέα νά εΰαρε-
στηθή νά μας άκούσγ;. 

— Έπί τής Οέτ-ως τοΰ "Αρειοπάγου ε
δόθη άδεια και ώκοδομήθη οικία, ήτις εφά
πτεται τοΰ βράχου. Ό δέ ιδιοκτήτης άνα-
σκάπτων άνεκάλυψεν άρχαΐον φρέαρ έχον 
άφθονον ύδωρ. Εντός δέ τοΰ φρέατος ευ
ρέθησαν και πλείστα άρχαΐα αγγεία σώα 
τέχνης αρίστης μετά εικονογραφιών και ε
πιγραφών. "Αλλος δέ τις έκεΐ πλησίον ά-
νασκάπτων ευρεν άλλο άρχαΐον φρέαρ έχον 
και τοΰτο ύδωρ, και εντός αύτοΰ εύρε περί 
τά 300 άγγεΐα άρχαΐα ελληνικής και ρω
μαϊκής τέχνης. Ιίερί τούτων έχει είδησιν 
ή αρχαιολογική εταιρία, και αί άλλαι άρ-
μόδίαι άρχαί; και τι έπραξαν μέχρι τοΰδε; 
ΙΤεριμένομεν άπάντησιν παρά τοΰ διευθυν
τού τών αρχαιοτήτων, δπως άναφέρωμεν 
κατόπιν τά δέοντα. 

Χ α τ ζ ΐ σ κ ο ς . 
"Οπως1 τήν νύκτα πάντοτε ό τής σελήνης δίσκος 

Ά π ' τό βουνόν προβάλλει, 
Τοιουτοτρόπως, φίλοι μου, προβαίνει κι' ό Χατζΐσκος 

Στο μέσον σας και ψάλλε ι . 
Έβίβα Ζαλακώστα μου, τοΰ Ελικώνος βράχε, 
Έβίβα Ηλιόπουλε και Άμπελά και βλάχε. 

Μ ω ρ α ϊ τ ί δ η ς. 
' ϋ ! αφήνετε με, φίλοι, μιά στιγμή νά τραγουδήσω 

Τρά λά λά λά λ ά λ ά λά , 
Και έτοΰτο τό ποτήρι εις ύγείαν νά ροφήσω 

Τοΰ Μιμή Κορομηλα. 
ΙΙάει, 'μέθυσα . . . αφήστε τά ποτήρια μας νά σπάσω . . . 
Τα μηνίγγια μου γυρίζουν . . . βρε Καμπούρογ'λου θά σκάσω. 

Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ ς. 
Ζή ' ' ό λόφος τοΰ Φαλήρου, ζήτ' ό λόφος τοΰ Δραγάτη, 

Τά καλά του φαγητά, 
Ζήτω, ζήτω και ή μπύρα τοΰ Χρυσαφή ή αφράτη, 

Και τά άλλα του πιοτά. 
Ζήτω στή μεγάλ ' ιδέα, εις τά όπλα, εις τόν στόλον, 
Ζήτο), φίλοι, κι ' εις έμενα κι" εις τόν Σύλλογόν μας όλον. 

Κ ο ρ ο μ η λ α ς. 

Έ γ ώ πίνω υπέρ όλων και τών αναμνήσεων μου, 
Τάς οποίας ένω κάμει έπί τών ψυ/ρών πλακών 
Τοΰ γνωστοΰ Νεκροταφείου, υπέρ τών κωμωδιών μου, 
Τών δραμάτων μου, και όλων τών συντρόφων μου βλακών^. 
Υπέρ τοΰ καλοΰ Φαλήρου, και υπέρ τής Κη'^ισσίας, 
ΙΙοΰ μέ δίδει πάντα ύλην νά συγγράφω κωμωδίας. 

Β λ ά χ ο ς . 

Έ γ ώ είμαι, Παρνασσΐδαι, τής ποιήσεως ό γλάρος, 
Ό αλέκτωρ, ό φωστήρ, 

Τών Μουσών και τών γραμμάτων τό κα/*λώπισμα, ό φάρος, 
Τό λυχνάρι, ό αστήρ. 

'Εσεΐς είσθε κοτοπούλια, κι' έγώ είμαι ή κλωσσοΰ . . . 
Αοιπόν πίνω εις ύγείαν τοΰ Συλλόγου ΙΙαρνασσοΰ. 

II α ρ α σ κ ε υ α ί δ η ς. 

"Αγ! σύ, λόφε τοΰ Δραγάτη ! άχ! σύ, ώμορφη ρ , / ο ΰ λ α ! 
"Αχ ! και νάταν εδώ τώρα μιά αφράτη βοσκοπούλα 
Νά μας παίξη τήν φλογέρα, τί ώραΐα ποΰ Οά ήτον! . . . 
"Αχ ! Χρυσαφή ζυθοπώλη ! . . άχ ! συ, λόφε τών χαρίτων ! 
Τώρα έννοιωσα, ώ φίλοι, δτι εχω γίνει σκνίπα, 
Γιατί άλλα έσκεπτόμην νά σας 'πώ, και άλλα είπα. 

—'Έπασ /ον μετά τής μικροτέρας μου 
αδελφής ύ^ό νοσήματος στηθικοΰ, όπερ 
ιτρούχώρει έπί τό χείρον, διότι οεν ειχομεν 
τ ά μέσα νά τεΟώμεν υπό τάκτικήν Ίατρι-
χήν έπίσκεψιν, όταν δμως ύπέστην δευτέ-
ραν και τρίτην αίμοπτυσίαν, παρορμηθείς 
και υπό τίνος φίλου, δστις έκ δεινοΰ και 
χρονίου νοσήματος έθεραπεύΟη, προσέφυ
γαν εις τόν ίατρόν κ. Πύρλαν, όστις μετά 
πολλής προθυμίας καί'άνευ τής ελαχίστης 
αμοιβής, διότι απαρχής τω έγνωστοποίησα 
τήν πτωχείαν μου, άνεδέχθη τήν θεραπειαν 
μας και μετ' ολίγας μόνον επισκέψεις και 
μετά τήν χρήσιν ολίγων φαρμάκων, τά ό
ποια μάς έχορήγει δωρεάν, ού μόνον έπαύ-
σαμεν αίμοπτΰοντες, άλλά και πολλών άλ
λ ω ν συμπτωμάτων τής νοσερας καταστά
σεως μας αμφότεροι άπηλλάγημεν. Ένώ 
δέ έδόξαζον τόν Οεόν διά τοΰτο και έτηκό 
μην διότι δεν ήμην εις Οέσιν νά ανταμείψω 
όπωςδήποτε τόν κ. Πυρλαν, επέρχεται ό 
διορισμός αύτοΰ ώς Καθηγητού και μετά 
τοΰ διοριυμοΰ ή κατ' αύτοΰ σύστασις ίοιως 
τών καθημερινών λεγομένων εφημερίδων. 
Άνέγνων μετά προσοχής τά κατά τοΰ κ 
Πύρλα, γραφέντα και έξ αυτών δεν ήδυνή-
Οην ή νά πεισθώ δτι φθόνος και μοχθηρία 
ώδήγουν τούς γράψαντας, άφ'ού τίποτε 
δέν έλεγον δυνάμ.ενον νά πείση τόν άνα· 
γνώστην περί τής ανικανότητας τοΰ κ. Πυρ 
λα. Ό κ. ΙΙύρλας και έσπούδασεν έν Εύ 
ρώπη και πολλά περί πολλών τής έπιστή 
μης αντικειμένων συνέγραψε και μετά ζή
λου και επιμελείας ένασχολεΐται εις τό 
έργον αύτοΰ και πολλά και σπουδαία έδω 
σε δείγματα τής μεγάλης αύτοΰ Εκανότη 
τος, Οεραπεύσας νοσήματα, αθεράπευτα ά 
νακηρυχθέντα ύπό πολλών ιατρών. ΙΙοΐα 
οέ τά μεγάλα προσόντα τά οιακρίνοντα 
τούς καταφερομένους κατά τοΰ κ. ΙΙύρλα 
Έγκλημάτισεν άραγε ή Κυβέρνησις, διότι 
σιώρισε Καθηγητήν τόν κ. Ιΐύρλαν άνευ 
γνωμοδοτήσεως τής Συγκλήτου, ή διά τοΰτο 
και μόνον καθίσταται ό κ. ΙΙύρλας ανάξιος 
•τής έδρας τοΰ Καθηγητοΰ ; άλλά τις έ" 
υμών, Κύριοι, γνωστοί καθηγηταί, διωρίσθη 
συνεπεία γνωμοδοτήσεως τής Σχολής 
ΙΙρός θεοΰ παύσατε κατακραυγάζοντες, 
διότι ουδέν άλλο κάμνετε μέ τοΰτο, ειμή 
νά κινήτε τόν γέλωτα τοΰ κόσμου και τήν 
άποστροφήν. 

Τά ανωτέρω έγραψα ού μόνον έκ καθή
κοντος αιωνίου ευγνωμοσύνης, άλλά και 
κατά πεποίθησιν και κατά συνείδησιν. 

Αθήναι τί] 22 Μαρτίου 1876 . 

Π έ τ ρ ο ς θ η σ ε ύ ς · 

Αξιότιμε κ. Συντάκτα τοΰ «Αριστο
φάνους.» 

Μετά λύπης εΐδον τήν οποίαν έξ εσφαλ
μένων πληροφοριών έκάμετε άδικίαν έν τώ 
φ ύ λ λ ω σας τοΰ παρελθόντος Σαββάτου εις 
τόν αγαθόν και έν Αθήναις έναρέτως βιώ-
σαντα και έν Αμερική τ ιμώντα'τό 'Ελλη-
νικόν ο'νομα διάτε 4ής αρετής και ικανό
τητος αύτοΰ, — τόν ποτε συντάκτην τοΰ 
«Έθνοφύλακος», κ. Μιχαήλ Άναγνωστό-
«ουλον, κα'ι σας παρακαλώ χάριν τ'ής αλη

θείας και πρός έπανόρθωσιν τοΰ αδικήμα
τος τούτου νά καταχωρήσητε εις τό έπο-
μενον φύλλον τοΰ «Αριστοφάνους» τάς 
εξής αύθεντικάς πληροφορίας. 

Τήν περί τοΰ μώμου και τής μετ'αυτήν 
εγκαταλείψεως τής συζύγου του έν Ήπει-
ρω φήμη ν έμαθον και έγώ μετά τήν έξ 
Αθηνών εις Άμερικήν άναχώρησίν του και 
έταράχθην, ώς εικός, διότι έγώ ήμην ό συ-
στήσας αυτόν ώς ίδιαίτερον γραμματέα εις 
τόν μακαρίτην Δρ. Χάου — ή δ'ανησυχία 
μου ηύξ'οσεν έτι μάλλον πληροφορηθέντος 

ούς μετά τής πρετβυτέρας τών Ουγατέ-
ων τοΰ Δρ. Χάου γάμους του. 

"Οθεν, δταν μετά τινα χρόνον μετέβην 
εις Άμερικήν, άνέφερον εις αυτόν περί τής 
έν Αθήναις διαδοθείσης φήμης και έζήτησα 
νά μάθω παρ' αύτοΰ κατά πόσον τά δια-
δοθέντα είχοντο αληθείας — μετά πολλής 
δέ τής εύχαριστήσεως έμαθον τά έξης 

"Οτι αληθώς ένυμφεύθη γυναικά τινα έν 
Ππείρω άνήλιξ ί τ ι ων, παραπείϊθείς εις 
τοΰτο ύπό τίνος κυρίου, δς έπροστάτευεν 
αυτόν, άλλ ' δτι μετ' ολίγον συνέλαβε τήν 
σύ,ΐυγόν του μοιχευομένην μετ' όύΐοΰ ε
κείνου τοΰ προστάτου του· ένεκα δέ τής αι
τίας ταύτης έζήτησε και διέλυσε τ ί συνοι-' 
κέσιον, και πρός βεβαίωσιν τής αληθείας 
ύπάρχ^ουσιν εις χεΐράς του δύο στιουδαΐα 
έγγραφα, έν παρ'αυτής τής γυναικός όμο-
λογούσης ενώπιον αξιότιμων μαρτύοων τό 
έγκλημα της, και έτερον παρά τοΰ Μητρο
πολίτου Ιωαννίνων, όστις και έξέδωκε τό 
διαζύγιον. Τά έγγραφα ταΰτα και το ιστο
ρικόν τής υποθέσεως ό αγαθός Αναγνω
στόπουλος έθεσεν ενώπιον τής ήδη ύπαρ-
χούσης συζύγου του, - πριν εισέτι ζητήσει 
τήν χειρά της, άποδείξας ούτω εαυτόν και 
έν τί] περίστάσει ταύτη, οίος ήτο πάντοτε, 
ε ι λ ι κ ρ ι ν ή ς , τ ί μ ι ο ς , α ν ο ι κ τ ό ς . 

"Οπως δέ ίδητε και ύμεις οποίαν ύπόλη-
ψιν χαίρει ήδη έν Αμερική και οποίαν τι
μήν πεοιποιεΐ εις τό 'Ελληνικόν όνομα ό 
κ. Αναγνωστόπουλος, λ έγω έν παρόόω, 
δτι τό Τυφλοκομεΐον, έπί τήν διεύθυνσιν 
τοΰ οποίου έκάλεσεν αυτόν ή ομόφωνος 
ψήφος τοΰ Διοικητικοΰ αύτοΰ Συμβουλίου 
κατά προτίμ,ησιν 50 άλλων απαιτητών 
ουχί ευκαταφρόνητων, είναι τό πρότυπον 
τοΰ είδους του έν Αμερική και έφάμιλλον, 
αν μή ύπέρτερον τών τοιούτων καταστη
μάτων έν Ευρώπη, ευρίσκεται δέ έν τή 
μάλλον πεφωτισμένη ΙΙολιτεία τής Αμε
ρικής τί) Μασσακκουσσέττη, και έν ταΐς 

I I0 I Κ IΛ Α 

Ό Βίσμαρκ έν τώ έν Βερολίνω γενομέ-
νω συνεδρίω άπήτησε νά παραχωρηθώσιν 
εις τήν Ελλάδα πάντα τά ύπό τόν τουρ-
κικόν ζυγό ν διατελούντα ελληνικά μέρη. 
Εις τήν άπαίτησιν ταύτην τοΰ Ιίίσμαρκ δέν 
συναινεί και ή Α γ γ λ ί α , ' ί ί ς έκ τούτου ή 
Ελληνική Κυβέρνησις έν ίδιαιτέρω συμβου-
λίω απεφάσισε νά κηρύξη τόν πόλεμον 
κατά τής Αγγλ ίας · κατόπιν δμως ανέβα
λε τόν πόλεμον, έιυς δτου έτοιμασθή τό 
πολεμικόν άτμόπλοιον, υπέρ τής κατα
σκευής τοΰ οποίου διέθεσεν 700,000 δραχ
μών ή έπί τοΰ έθνικοΰ στόλου επιτροπή. 

Ό Σουλτάνος, μαθών δτι ή Ε λ λ ά ς Οά 
κατασκευάση πολεμικόν άτμόπλοιον, απε
φάσισε νά ένδώση εις τάς απαιτήσεις τοΰ 
Βίσμαρκ. 

'Εν περιπτώσει, καθ' ήν ή Α γ γ λ ί α δέν 
συναινέσει εις τάς αποφάσεις τοΰ έν Βερο
λίνω συνεδρίου, αί Ευρωπαϊκά! δυνάμεις Οά 
συμμαχήσωσι μετά τής Ελλάδος εις τόν 
κατά τής Α γ γ λ ί α ς πόλεμον. 

* * 

Εις τό έν Φαλήρω τελεσθέν συμ.πόσιον 
τοΰ φιλολογικοΰ Συλλόγου «ΙΙαρνασσοΰ» 
ό μέν κ. Ά μπελάς προέπιεν υπέρ τοΰ άγω-
νοΟέτου τοΰ «ΙΙαρνασσοΰ» κ. Κορομηλα, 
ό δέ κ. Φιλοπ. Παρασκευαίδης υπέρ τής 
' Ρ α χ ο ύ λ α ς τοΰ «Δραγάτη», και ό ζυθο-
πώλης κ. Χρυσαφής υπέρ τής βλακείας τών 
συνδαιτημόνων, ήτις έμεσουράνησε κατά 
τό έφετεινόν θέρος. 

Εις τό αυτό συμπόσιον έκάησαν πολλαί 
π ο/ ,υ-

'Αθήναις τών Ηνωμένων Πολιτειών τής 
Αμερικής,—τήν Βοστώνην, όπου αί θέσεις 
δεν δίδονται ειμή εις τούς ίκανωτάτους και 
άριστους, άδιάφορον άν ήναι άνδρες ή γυ
ναίκες, ιθαγενείς, ή αλλογενείς. 

Ταΰτα κ. Συντάκτα ώς φίλος παλαιός 
και στενός τοΰ κ. 'Αναγνωστοπούλου και 
τής αληθείας ένόμισα χρέος μου νά θέσω 
ενώπιον σας, έχων δι' ελπίδος, δτι θέλετε 
ευχαρίστως επανορθώσει τό γενόμενον εις 
τόν άνδρα αδίκημα. 

Διατελώ μεθ' δλης τής υπολήψεως 

Μ. Δ. ΚΑΑΟΠΟΘΑΚΙΙΣ. 

τράκα-τροΰκες προς περισσοτεραν 
τέλειαν. * 4 ¥ 

Αέγεται δτι ό νεαρός ποιητής κ. Ευγέ
νιος Ζαλοκώστας διά νά οίστρηλατηΟή Οά 
διαμείνη έπί τρία ήμερόνυκτα εις :ήν κο-
ρυφήν τοΰ «Τρελλοΰ.» 

* * 
* 

Ένεκα τοΰ καύσωνος αί συνεδριάζεις τοΰ 
Συλλόγου «ΙΙαρνασσοΰ» Οά γίνωντκι εις τό 
έξης εις τόν έν Φαλήρω λόφο ν τοί> «Δρα
γάτη.» ^ ν ' 

Ό πρώην τμηματάρχης τοΰ Ύπ6υργείου 
τών Εσωτερικών κ. Αλέξανδρος Μανσό-
λας , προτιθέμενος νά επιχείρηση λεπτομε
ρή άπογραφήν τών κατά τήν πίριφέρειαν 
τής Αττ ικής ευρισκομένων γαϊδάρων, Οά 
κάμη μικράν έκδρομήν μέχρι τοΰ « Γαϊδου-
ρονησιου». * * 

Ό κ. Αλέξανδρος Μωραϊτίδης αποστέλ
λεται δαπάνη τοΰ διευθυντού τή? «Εφημε
ρίδος» κ. Κορομηλα εις τήν Τ ι φ λ ί δ α , 
διά νά άνακαλύψϊ] Οησαυρόν. 

* * 

Έτερεία τόν Μεταλουργήον του Αα-
βρείου Έκτείθετε εις μιωδοτηκίν διμωπρο» 
σήαν ι πρωμίΟηα 2 δραμήων χηνείνου, S 
δοαμίων κρεμέζι 8 όκάδον σχοινίον 4 όκά-
δον σάπονος και 100 yCk. παλούκια. 

Αθήναι * Ό Γραματέφς 
Í12 Μαίου 1876 Αθανάσιος Βερναρδάκης· 
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ΜΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ. 

ΠΡΩΤΥΠΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ. 

ΣΚΗΝΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 

ΣΤΩΙΚΟΥ. 
("13ε προηγούμενον αριθμόν). 

Πιάν fi] χαρά μου! Οι ρωμαίοι εκείνοι 
τροπαιούχοι στρατηγοί δεν Οά οιήρχοντο 
υπό τάς Ορίαμβευτικάς της 'Ρώμης αψίδας 
μετά τοσαύτης γαύρου υπερηφάνειας, μεΟ' 
οσης εγώ άντιπαρήλθον την Άσπασίαν, ύ-
ψητενές αίρων μέτωπον μετά βλέμματος 
νικηφόρου ένατενίζων εναλλάξ τους δύω 
κεχηνότας φίλους μου, οιτινες άφωνοι και 

• Οαυμάζοντες μέ παρετήρουν. 
Εντούτοις εγώ ζητών νά δρέψω πλείονα 

έ/. της καταφανούς εύνοιας της έρωτύλλου 
μου φίλης και νά εκπλήξω έπί μάλλον 
τους συνεταίρους μου, έστην άμα μακρυν-
Οείς βήματα τινα καί, 

— Επιστρεφόμενη ήρώτησα λαχωνικώς. 
— Μ α , έψιΟύρισαν εκείνοι έν evi στόμα-

τι , μή τύχει καί Ονμώση; Δεν αξίζει τόσο 
φανερά νά στρεφωγυρίζωμεν στή γειτωνιά 
καί μας πάρη όλος ó κόσμος χαμπάρι. 

— Καλέ δεν 'ντρεπόμεΟα, τί άνάγ/η έ-
χομεν. Εμπρός. 

Έχ της χαράς μου έγώ δεν έκρατούμην 
πλέον, μάλιστα έκ παντός έζήτουν ή δυνα
τόν κατάοηλον τοις πασι νά ποιήσω τήν 
έρωτικήν μου έπιτυ-/ίαν. Έστράφημεν. Ή 
Ασπασία Γστατο έχτός καί πρό του παρα
θύρου γειτονικής τίνος οικίας διαλεγομένη 
μετά φίλης τίνος. Συγκρατουμένη δια τών 
ούω χειρών έκ τών σιδηρών κιγκλίδων του 
παραθύρου έπαλλε τό σώμα αυτής ελα
φρώς, ακριβώς όπως οι μικροί παίδες λ ι 
κνίζονται μόνοι έν ταίς άγκάλαις τών πε
ριβαλλόντων αυτούς. Ή ομιλία τών δύω 
οιαλεγομένων, χαΟ' όσον έφαίνετο, ήτο α
συνάρτητος, καί εις γαριεντισμούς καί ελα
φρά σκώματα περιεστρέ-^ετο. Οί γέλωτες 
των ήσαν βεβιασμένοι καί θορυβώδεις ύπό 
ζωηρών χειρονομιών συνοδευόμενοι, ότε δέ 
έπλησίασα ή Ασπασία, στραφεϊσα μοί έκο

ψε τήν διάβασιν αντιμέτωπος μου στάσα 
σιωπηλή καί ιλαρά. Τήν στιγμήν έκείνην 
ή έσωΟεν του παραθύρου φίλη της ανεκαγ-
χασε μάλα ήχηρώς καί 
" — Σας συγχαίρω. Καλήν|πρόοδον, έπε-

ρωνησε 
Στοπ ρόπερ. Έ γ ώ τά έχασα. Είκών νέα και 

εκπληκτική αίφνης πρό τών οφθαλμών μου 
παρέστη. ' Β φίλη της Ασπασίας ήτο εφά
μιλλος ίσως δέ καί υπέρτερα ταύτης έν τω 
κάλλει . Ανάστημα αληθώς άμαζόνιον, κό
μη παμμέλαινα, οφθαλμοί μαΰροι μεγάλοι 
καί πλήρεις εκφράσεως, ρις καλλιτεχνική 
καί χείλη ρόδινα, έν συντόμω, έκόσμουν 
τήν γλυκείαν καί συμπαθητικωτάτην κε
φαλήν της νέας μελάγχρου κόρης. Τό 
βλέμμα μου καθηλώθη άνασπάστως έπί 
της θελκτικής μορφής της νέας ταύτης ε
λευθερίου νεανίδος καί ουδόλως τόν θαυμα-
σμόν μου περιστέλλων έψιθύρισα 

— Φίλη μου είσαι πολύ ωραία καί πολύ 
' 5 . - . - . . . : Α , Τ \ 

καλή. 
(ακολουθεί.) 


