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ΦΑΝΗΣ 
Τ1ΜΗ ΚATAXΩPIΣEΩN 

λι ' έκας-ον στι^ον διατριβών λεπ . 5 δ . 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8 . 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον του Παν. Π. Πηγαδιώτου. Αι έπι-
στολαι απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ 
συνδρομή εινε υποχρεωτική δι' Εν έτος 

και προπληρόνεται είς Αθήνας. 

Ε Κ Δ Ι Δ Ο Τ Α Ι Κ A T A Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Ν ΚAI Σ A B Β Α Τ Ο Ν. 

Ο ΒΟΥΤΣΙΝΑΙΟΣ ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ. 

Τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν τήν 10ην 
ώραν π. μ. άνεγνώσθη έν τ*] μεγάλη αί-
Οούση τοϋ Πανεπιστημίου ή κρίσις έπι τών 
είς τον Βουτσιναΐον ποιητικόν αγώνα υπο
βληθέντων ποιημάτων. 'Π αίθουσα ήτο 
πλήρης φιλόμουσων Χορίων και κυριών. 
Τήν 10 ην ώοαν ακριβώς άνηλθε τήν έδραν 
ό Εισηγητής κ. θεόδ. Όρφανίδης, φορών 
τήν κομψήν του βελλάδαν, έχων έστριμμέ-
νους τους κ7.ασ:κούς μύστακας του, γέμων 
από κεφαλής μέχρι ποδών ευφυίας, κινών 
δέ έπι /αρίτως τήν αδύνατον γαστέρα του, 
και ήρ-/ισεν αναγιγνώσκων τήν μακράν έκ-
Οεπ'ν του, ταλανίζων τήν Έλληνικήν ποίη-
σιν και σκώπτων τους ταλαίπωρους ποιη-
τάς διά φράσεων, τάς οποίας μετεχειρίζε-
το, όταν ήτο μοσχομάγκα του Ναυπλίου. 
Τριάκοντα καί 'δύω ήσαν τά υποβληθέντα 
λυρικά ποιήματα· έκ τούτων απερρίφθησαν 
τά 16 , τάδε 15 ελήφθησαν άξια προσο
χής. Έκ τών απορριφθέντων τινά άπετε-
λοΰντο έκ χιλιάδων στίχων, ιδίως δέ εν 

Κ Η Π Ο Σ 

ΤΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ. 

Ωσάν χαλάζι οί σταυροί χύθηκαν στήν 'ΑΟήνα, 
Ra i ολοένα δίνονται στόν τάδε καί στόν Δείνα. 
Παράσημα στόν ένανε, παράσημα στόν άλλο, 
Χρυσοί σταυροί είς τόν μικρό, σταυροί είς τόν μεγάλο. 
Τόσο πολύ στήν έπο·/ή ετούτη εξέπεσαν, 
Πού όλοι είς τά στήθη των μέ πόζα τά 'φορέσαν. 

Με φτήνια τά ελληνικά παράσημα πωλούνται, 
Ra i όλοι τώρα εύκολα παρασημοφορούνται. 
Rat όποιος θέλει τό χρυσό σταυρό να απόκτηση, 
"Ενα αυγό μέ μιά γροθιά αμέσως άς τσακίση, 
"Η άς άνοίξη στό νερό τρύπα πο7.ύ μεγάλη, 
R i ' αμέσως είς τό στήθος του παράσημο θά βάλλτ). 

Του έθνους τά παράσημα πετοϋνται σάν ρεβίθια,' 
Raí οι σταυροί κρεμάζονται σέ καθενός τά στήθια, 
Rat δέν ευρίσκεται κανείς να ίδη καί να μάθϊΐ 
Γιατί μεγάλη έκπτωσι στό κράτος έχουν πάθει 
Τά εθνικά παράσημα, ά λ λ ' ó καθείς θαυμάζει 
Εκείνον που φορεί σταυρό καί τόν εγκωμιάζει. 

Ό ένας μέ τό γένος του καί τά συγγράμματα του, 
Ό άλλος μέ τά ψεύτικα ανδραγαθήματα του, 
Ό άλλος μέ τάς θείας του ποίητικάς εμπνεύσει;, 
Κι 'ό άλλος με τάς τόσας του στό έθνος έχόουλεύσεις, 
Raí διά τήν επίσημη κοινωνική του θέσι, 
Γυρεύει τό παράσημο στό στήθος νά φορέστ;. 

Ό κάθε ενας σήμερα, ντελάλης, αστυνόμος, 
Πολιτικός, τραγουδιστής, μ-ακάλης, αστρονόμος, 
'Ρήτωρ, σαράφης, έμπορος, έφημεριδογράφος, 
Ζωγράφος, αρχιτέκτονας, σκαφτιας, σατυρογράφος, 
Άρκεΐ καί μόνον νά φαν^ πώς κάτι νέον κάνει, 
Ra : μία δύω άλατρέ παράσημο λαμβάνει, 

λογή «"Αραις, μάραις, κουκουνάραις» α
παρτιζόμενη έκ τεσσάρων τευχών. Ό κ. 
Όρφανίδης έβαλεν όλην τήν ορεξίν του καί 
ήρχισε νά χινή χείρας και πόδας, Οέλων 
ούτω νά καταστήση τήν συλλογήν ταύτην 
άρεστήν είς τους άκροατάς· πλήν μέ όλα 
ταΰτα οί άκροαται ήργισαν νά δυvavaσyε-
τώσι καί νά στενο^χωρώνται, πολλοί δέ έξ 
αυτών ολίγον έλειψε νά κοιμηθώσι. Τοϋτο 
ιδών ό ευφυής Εισηγητής, έπαυσεν αμέσως 
νά λεγη «άραις μάραις κουκουνάραις», και 
έπέρανε τήν έκθεσίν του, άπονείμας τό 
χιλιόδραχμον γέρας καί τήν δάφ 
ατής άραις μάραις κουκουνάραις», 
πρώτον έπαινον εις τάς «Ακτ ίνας > 
ρα.» Μετά τοϋτο άνήλθεν εις τήν 
ό Πρύτανις χ. Róκκιvoς, ό έπιλεγ 
«Ερυθρός», μέ οφθαλμούς έρ υ Γ 
τρικλίζων καί άποπέμπων όσμήν 
καί ρουμιού· καί κατά πρώτον μέν άι 
γισε τό δελτίον του ποιητοϋ τών 
μαρών κουκουνάρων», καί ίξεφών 
όνομα του Γεωργίου Βυζιηνοΰ, μετι 

'δέ, άναγνούς τήν έμμετρον έπιγρα· 
„ 

ιερομόναχου τινός, πραγματευόνενον περί 
ήγουμενοσυμβουλίων καί φέρον έπιγραφήν ι 
έκτενεστάτην περί τοϋτο ένδιέτριψεν èra 
πο/>ύ ό κ. Εισηγητής καί συνεβούλευσε ì 
τόν άγιον Ίερομόνα-/ον νά έπισκεφΟί] τήν < 
Τήνο ν . Έκ τών ληφθέντων αξίων προσο- < 
yής ποιημάτων, τά όποια ό κ. Εισηγητής ' 
ανέλυσε "λεπτομερώς, ήρεσε πολύ εις τους ' 
άκροατάς ευτράπελος τις συλλογή, έπι-
γραφομένη «Τά Τραγούδια μου», ήτις έ
λαβε τήν δευτέραν θέσιν μετά τό βραβευ- ' 
Οέν ποίημα καί εκ τής οποίας άνέγνωσεν ι 
ό κ. Όρφανίδης μέ πολλή ν όρεξιν ώραΐα ' 
τινά ποιημάτια, τά όποια έτυχον τής γε
νικής επιδοκιμασίας καί προύκάλεσαν τόν ' 
γ έ λ ω τ α και τάς yειpoκρoτήσεις. Μετά τήν 
εύτράπε7^ον ταύτην συλλογήν ήλθεν ή συλ
λογή «Ακτ ίνες καί Μΰρα», ήτις, αν καί 
άνεγιγνώσκετο ξηρότατα ύπό τοϋ κ. Ειση
γητού, μολοντούτο διέθεσεν υπέρ αυτής 
άπαν τό άκροατήριον διά τε τήν γλαφυρό
τητα τής γλώσσης, τήν άρμονίαν τών στί- | 
χω ν και τό κάλλος τών έν αύτη ιδεών. 
Μετά τήν συλλογήν ταύτην ήλθεν ή συλ- ' ' 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. 
Έ ν Α θ ή ν α ι ς κ α ί Π ε ι ρ α ι ε t 

ετησία δραχ. 12 , έξ^μηνία δραχ. 7. 
Διά τά δημόσια κατας-ήματα » 20 . 

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

Έ ν τ ω Έ ξ ω τ ε ρ ι κ ώ, 
ετησία φράγ. 16 έξαμηνία φράγ. 9 

ΑΡΙΣΤΟ 



έπί του δελτίου 'rc^ ποιητοΰ τών « Ά κ τ ί -
•\ων και Μύρων», ήρχισε να φιί.οσοφή έπ' 
σύτης, και μετά πολλήν φιλοσοφία·/ άπε-
σφράγισε τό δελτίο·/ και έξεφώνησε τό Ονο
μα τοΰ Κωνστ. Σκοχου. 

Τοιούτον κέρας έλαβεν ό έφετεΐνός ποιη
τικός άγων. Πολλά λέγουσιν αί χάκαι 
γ'λώσσαι περί του βραβευθέντος ποιήμα
τος, ότι όη7,αδή είσε/ώρησαν χαί πάλιν 
•πολλά μέσα διά νά βραβευΟή ό Βυζιηνός 
κα· ότι ή έλευσις εις "Αθήνας τοΰ χ. Η λ ί α 
Τανταλίδου ήτο σκόπιμος. Ό «Αριστοφά
νης» άγνοεΐ έπί του παρόντος άν ταύτα 
'ψαι αληθή, Οά φροντίοη όμως νά μάθη, 
και τότε προτίθεται νά ευχαρίστηση με τό 
• π α ρ α π ά ν ω και τον εύφυα Εισηγητή·/ και 
τον Κ ο ρ ό ϊ δ ο ν Βυζιηνόν. Έν τούτοις 
ορονεί ότι ή « Ά ρ α ι ς μάραις χουχουνάραις» 
Οά όιαιωνίσωσι τήν ποιητιχήν δόξαν του χ. 
Βυζιηνοΰ, άν όλοι αυτών οι στίχοι ήναι ό
μοιοι με εκείνους, τους όποιους άνέγνωσεν 
ό Δενδροκόμος και βοτανικός Εισηγητής. 

Εύχαριστοΰμεν μεγάλως πάντας ανεξαι
ρέτως τους έν ταϊς έπαρχ^ίαις συνδρομη-
τάς μας, οίτινες ώς εκ συμφώνου επέστρε
ψαν μετ ' άγανακτήσεως τό υπό τήν αυτήν 
επωνυμία·/ «Αριστοφάνης» άποσταλέναύ-
τοΤς φύλλον υπό τοΰ αξιότιμου Σοφ. Κα
ρύδου. Πολλοί τούτων έγραψαν ήμίν ιδιαι
τέρως έλεει^ολογοΰντες χαί οίκτείροντες 
τήν πρωτοφανή* κακοήΟειαν και τά μή έν
τιμα μέσα εις ά κατέφυγεν ό ήρως ούτος 
της εργατικής τάξεως όπως χαταστρέψη, 

• κατέστρεψεν πολλούς πτωχούς έργά-
•'ι ήμέτερον βιοποριστικό·/ έπάγγελ-

σφετερισΟή τήν περιουσίαν μας. 
νά ίδωσιν οί έν Αθήναις και πάντες 
3θΰντες τον ύβριστήν ολοκλήρου της 
•/.ής κοινωνίας, διά νά πεισΟώσιν ο ι 
Γι και ιδίως ό είσαγγελεύς κ. Μπέν-
ίτις, ώς λέγει ό είρημένος Καρύδης, 
ει εις τάς απαιτήσεις του,' όπερ άμ-
ομεν, δημοσιεύομεν έτέραν κακοήθη 
ϊίγγελίαν διά της οποίας ζητεί και 
»ά εξαπάτηση τους ταχυδρομικούς 

έπιστάτας, όπως διανείμωσι τά προς αύ-^ 
τβύς άποσταλέντα φύλλα τοΰ παρ" αύτοΰ 
κλαπέντος τίτλου της εφημερίδος μας εις 
τούς έκείσε συνδρομητάς μας. 

Κ. Έπιστάτα του Ταχυδρ. Φιλιατρών. 
Λάβετε 5 φύλλα του «Αριστοφάνους», 

και έν περίπλέον έδικόν Σας, τά όποια δια
μοιράσατε, παρακαλώ, εις τούς αυτόθι 
Συνδρομητάς αύτοΰ και όσους άλλους θεω
ρείτε φιλόμουσους και καλοπληρωτάς. 

Έν "Αθήναις TJ 8 Μαίου 1876 . 
Ό φίλος Σας 

Σο;. Κ. Καρύδης. 
Επίσης δημοσιεύομεν και τό προς τήν 

Γενικήν ΔιεύΟυνσιν τών Ταχυδρομείων έγ
γραφο ν ?οΰ 'Γαχυδρ. Έπιστάτου «Ι'ιλια-
τρών, δια του οποίου καταφαίνεται ή μετ' 
άποστροοής επιστροφή τοΰ «Αριστοφά
νους» τοΰ αξιότιμου Καρύδου. 

Γενικήν ΔιεύΟυνσιν Ταχυδρομείων κλπ. 
Συνημμένως επιστρέφω πρός τήν Γενι-

νικήν ΔιεύΟυνσιν τών Ταχυδρομείων 5 φύλ
λα της ύπ ' αριθ. 1. εκδοθείσης εσχάτως 
υπό τοΰ Σοφ. Καρύδου εφημερίδος «Αρι 
στοφάνης» όμοϋ και τάς αποδείξεις του, 
προς δέ και τήν σημείωσιν δι" ής μέ ειδο
ποιεί νά δώσω ταύτα εις τούς ενταύθα συν-
δρομητάς του ύπό του κ. ΠαναγιώτΟυ Ηη-
γαδιώτου εκδιδομένου «Αριστοφάνους.» 
Πληροφορώ αυτήν ότι ουδείς έξ αυτών ε
δέχθη τό φΰλλον τούτο τό ύπό τοΰ Καρύ
δου εκδοθέν, και ταΰτα πρός γνώσιν του 
διά τά περαιτέρω. 

ΕύπειΟέστατος 
Χ. Χ ρ η σ τ ό π ο υ λ ο ς . 

Και όμως έχει τήν άναίδείαν νά κατα-
μηνύη τον διευΟυντήν της εφημερίδος μας, 
και νά παρουσιάζηται άνερυΟριάστως ενώ
πιον τοΰ Πλημμελειοδικείου ζητών άποζη-
μίωσιν διά τήν προσβληθείσα·/ τιμήν του 
10 χιλ. δρ. (ελάχιστον ποσόν συγκριτικώς 
πρός τό έπενεχΟέν καίριον ηθικόν τραΰμά 
του). Ώ δυστυχία εις τον άνΟρωπον ! ώ 
συμφορά εις τήνμεγαλοφυα κεφαλήν αύτοΰ! 

ΔΙ Α Φ Ο Ρ Α 
.•»1 ιίΠ> 

Ή υγεία τοΰ βασιλέως βαίνει βελτιου 
μένη. Φαίνεται, ότι ό ύψιστος θά είσήκου-
σε τάς παρακλήσεις μας. 

— ΧΟές μετά μεσημβρίαν ό τηλέγραφος 
άνήγγειλεν ότι ό Σουλτάνος κατ' άκου-
λουΟίαν διαδηλώσεως τών Σοφτάδων έξε-
ΟρονίσΟη ή έπνίγη έν τοις άνακτόροις αύ
τοΰ. Ή είδησις αύτη χαί τοι μή βεβαιω-
Οείσα εισέτι κατετάραξε τον λαόν. 

— Κατά νεώτερα έκ Θεσσαλό ι'κης τηλε
γραφήματα, κατεδικάσΟησαν διά τόν ^όνον 
τών Προξένων και είκοσι ακόμη Τοΰρκοι, 
ανήκοντες εις τήν άπλήν τάξιν. Έκ τού
των οί μέν τέσσαρες κζτεδικάσθησαν εις θά
νατον, οί δε δεκατρείς εις ισόβια ή πρό
σκαιρα δεσμά, χαί οί τρεις εις τριετή φυ-
λάκισιν. "Αρχισαν δέ νά δικάζωνται και οί 
πρωταίτιοι τών ταραχών και τοΰ φόνου 
τών Προξένων. Ό μέγας Προφήτης άς 
γίνη ίλεως εις αυτούς. 

— Κατά τηλεγράφημα, σταλέν εις Κων-
σταντινούπο).ιν παρά τοΰ Άβδούλ Κερίμ, 
αρχιστρατήγου τοΰ κατά τήν Βουλγαρίαν 
στρατού, ή Βουλγαρική έπανάστασις έσβέ-
σΟη εντελώς. Ημείς δεν τό πιστεύομε·/, 
επειδή οί Βούλγαροι δεν άφίνουσιν ευκό
λως τά όπλα. 

— Τήν παρελΟοΰσαν Δευτέραν άνεβλήΟη 
και αύθις άλλ ' αορίστως ή κατά τοΰ Διευ
θυντού της εφημερίδος μας κ. Παν. ΙΙηγα-
διώτου δίκη έπί εξυβρίσει κατά τοΰ αξιό
τιμου συντάκτου τοΰ «Φωτός.» Δέν σκο-
πεύομεν νά περιγράψωμεν τάς ενεργείας 
τοΰ άνθρωπου τούτου, ούτε νά είπωμεν τά 
όσα μετά κυνικού θράσους διαδίδει περί τών 
δικαστών και τοΰ Εισαγγελέως, διότι ταΰτα 
πάντα τά Οεωροΰμεν λόγους άνθρωπου ουδέ 
κόκκον έν τή κεφαλή μυελοΰ έχοντος. Πε-
ριοριζόμεΟα μόνον ε'ις τά έν τή δίκη λ α -
βόντα χώραν. Ό αξιότιμος Καρύδης, άμα 
τή έλφωνήσει της υποθέσεως του, έλαβε 
τόν λόγον, ειπών έν τή μεγαλοφυία του 
ότι ό «Αριστοφάνης» διά τών προχθεσι
νών κατ ' αύτοΰ σαρκασμών έσκωπτε και 

ριός είν" αυτός όπου κουνεΐ αδιάκοπα τά χέρια, 
''-/ει εις τό στήθος του σταυρό με δυώ αστέρια, 

Λαί «περηφανεύεται και τόσο κ α μ α ρ ώ ν ε ι ; . . 
Αυτός εΐν' αξιωματικός, κι' εΐξεύρει νά σκοτώνη 
Με τό μεγάλο του σπαθί ευθύς ποΰ πάρη φόρα 
Τριάντα μυίγαις τή στιγμή και εκατό τήν ώρα. 

Λοιπόν αυτό τό άξιο κΓ ανδρείο παλληκάρι 
Δίν εΐΝαι δίκαιον πολύ παράσημον νά πάρη ; 
Και βέβαια, Οά κάμουμε μεγάλη αμαρτία, 
Έ ά ν δέν δώσουμε σταυρό σέ τούτη τήν ανδρεία· 
ΚΓ εις ποίους τά παράσημα Οέ νά πετοΰμε τότε, 
Ά φ ο ΰ δέν τάνουνε αυτοί οί πρώτοι στρατιώται; 

Ποιος εΤν' αυτός ποΰ μέ σταυρό προβαίνει εις τή μέση; 
Έτοΰτος είναι βουλευτής, και όταν τοΰ άρέση 
Έμβαίνει μέσα στη βουλή, καθίζει σέ μια κώχη, 
Και ρητορεύει άπ" έκεΤ, και λέγει ναι και όχι! 
Λοιπόν εις τό παράσημο ύπόληψι δέν φέρνει, 
Σάν"ενας τέτοιος βουλευτής τρικούβερτος τό παιρνη; 

Άμέ αυτός ποΰ έρχεται μέ πόζα μέ καμάρι, 
Και έχει εις τό στήθος του ολόχρυσο φεγγάρι, 
ΙΙοιός είναι ·, τόν είξευρετε ; . . τόν ουρανό κυττάζει , 
Κι' ώς ποΰ νά 'πί]ς πάτερ ημών άπό τό νοΰ του βγάζει 
Χιλιάδες στίχους φλογερούς, κι ' οδύρεται και κλαίει, 
Και πάντα για τοΰ έθνους μας τάς δυστυχίας λέει. 

Άμέ αυτός ποΰ σαν γλυκό κανάρι λαρυγγίζε?, 
Και τοΰ Σωτηρος ό σταυρός τό στήθος του στολίζει, 
Γιατί φορεί παράσημο ; ποιά είναι ή αιτία ; 
Μήπως στο έθνος έκαμε καμμιά ευεργεσία ; 
"Α! μπα ! είναι βαρύτονος και ψάλλει τήν Τ ρ α β ι ά τ α , 
Και άλλα μελοδράματα και τήν Μ α ν τ ο λ ι ν ά τ α . 

Α ι ! κι' επειδή μας τραγουδεί ωσάν τό καναρίνι, 
Κι'εις όλους εύναρίστησι μέ τή φωνή του δίνει, 
Πρέκει γ ιά τοΰτο μοναχά παράσημο ν ά λ ά β η . ; . . 
Και τι σημαίνει μέ αυτό; μας φέρνει καμμιά βλάβη* 
Μέ φτήνια τά παράσημα έβγηκαν στό παζάρι, 
Και Οά τά βάλλουν και αύ-.ο'ι ακόμη οί γάιδαροι. 

ισταί δεν ήδυνήΟησαν νά Ι συνεδρίου ό ιατρός- Μπαλάνος. 'Γί τ 
ί,λ'ούτος,Όέλων να δεί-J αύτη ' της Κυβερνήσεως είνε άξιέπ 

τούς δικαστάς. Εις τό ευφυές τοΰτο τέ
χνασμα του οί δικαστ 
μή γελάσωσιν. 'Αλλ 
ξη ότι δέν άνοηταίνει, ήρχιτε νά άναγιγνώ-
σκη στεντορεία τή φωνή ώς άλλος Στε-
φανίδης όσα εις τό παρελθόν φύλλον κά
τωθι της πολιτικής του αγωγής είχομεν 
γράψει, ότι δηλαδή έφερε τόν μεν δικηγό-
ρον κ. Παγκώσταν διά νά μέτρηση τάς 
10 ,000 δραχμάς, τους δέ μάρτυρας Κ. Α. 
Χαροκόπον, Γ. Βαλασσόπουλον, Κ. Μπο-
κογιάννην, Α. Χατζόπουλον και Ν. Γιαν-
νακόπουλον διά νά τάς φορτωθώσιν, επει
δή αύται ήσαν εις χαλκόν, και τάς μετα-
φέρωσιν εις τήν φορτηγόν άμαξαν, εις ήν 
ήσαν έζευγμένοι ό κ. Καμπούρογλους και 
ό «Κικιρίκου». 

Μεγαλειτέραν σάτυραν δέν ήδύνατο νά 
κάμη εις τόν χ. Καμπούρογλουν ό νέος του 
φίλο'ς, παρά νά τόν θεατρίση ενώπιον τοΰ 
δικαστηρίου. Εις ταΰτα πάντα δικασταί και 
άκροαταί δέν ήδυνήΟησαν νά κρατήσωσι τόν 
γέλωτα . Έπί τέλους απελπισθείς ό αξιό
τιμος Καρύδης παρουσίασε πιστοποίησιν 
της Β. Νομαρχίας, διά της όποιας έφαίνε-
το ότι υπεύθυνος συντάκτης τοΰ «Αριστο
φάνους» ήτο ό κ. Πηγαδιώτης· ότε όμως 
ούτος παρουσίασε τήν άδειαν τής Νομαρ
χίας, δι 'ής έφαίνετο ότι αληθής υπεύθυ
νος συντάκτης τοΰ «Αριστοφάνους» είναι 
άλλος , τότε ό αξιότιμος χ. Καρύδης τά 
Ι χ α σ ε χαί έχασε και τάς 10,000 όραχ. 
Οϋτω δέ έτελείωσε πράς τό παρόν ή πολύ
κροτος δίκη τοΰ διευθυντού μας. 

Καλά νά τά παθαίνης, καΰμένε Πνιγα-
διώτη ! διότι έάν δέν απέρριπτες τάς παρα 
τοΰ αξιότιμου κ. Καρύδου προσφερθείσας 
χείρας της τε χήρας αδελφής του και της 
γυναικαδέλφης του, δέν Οά υπέφερες τοιαύ
τας συμφοράς, αλλά Οά έζης ευδαίμων και 
μ.ακάριος εις τόν καρύδιον παράδεισον. 

— Εις τό προσεχές θέλομεν δημοσιεύσει 
τήν έπί παιδοκτονία κα,ταγγελίαν κατά τοΰ 
Σάντου Καρύδου. θ ά καλοπέραση ό αξιό
τιμος μπεχλιβάνης. 

— Τό πολεμικόν πλοϊον, υπέρ της κα
τασκευής τοΰ όποιου διέΟεσεν 700 νιλιάδ. 
δραχμών ή έπί τοΰ ΈΟνικοΰ στόλου επι
τροπή, θά ναυπηγηΟή έν Ελλάδι . Χαρά 
στήν τύχη μας ! 

— Οί έν Αθήναις έμποροι απεφάσισαν 
νά κλείωσι τά Καταστήματα των τήν ήμέ-
ραν της Κυριακής. Εις τήν καλήν ταύτην 
άπόφασιν δέν συμφωνεί και ό έμπορος κ. 
Στάμ. Λελούδας, άλλ ' έχει άνοικτόν τό 
Κατάστημα του. Παρακαλοΰμεν τόν κ. Λε-
λούδαν νά ένδώση εις τήν άπόφασιν τών 
συναδέλφων του και νά εύαρεστήται νά 
κλείη τό Κατάστημα του τήν Κυριακήν. 
ΙΙιστεύομεν ότι Οά μας άκούση. 

— Εξεδόθη ή « Μεσολογγιάς » , έπος 
ιστορικόν, τοΰ κ. 'Λντ. Άντωνιάδου, γ υ 
μνασιάρχου έν Πειραιεί. Τό ώραίον τοΰτο 
επος, πραγματευόμενον έν έκτάσει περί της 
πολιορκίας τοΰ Μεσολογγίου, ένει πολλα-
χοΰ χωρία, έν οίς καταφαίνεται" ό ένθερ
μος πατριωτισμός τοΰ ποίητοΰ και άπαυ-
γάζει ή ποίησις έν όλη αύτης ττ) καλλονή. 
ΙΙροσεχώς έπιφυλασσόμεθα νά 'άποσπάσω-

— ΈπαύΟη ix τ/ίς θέσεως τοΰ "Tarpo- Εύ 7όμεθα, ίνα ή γενητομένη μονομαχία 
1 άποβή άνευ μεγάλης αιματοχυσίας και θα
νατηφόρου τραύματος, όπερ Οά στέρηση τήν 
έπαρχίαν και τό Βουλευτήριον δύω έξοχων 
όητόοων τοΰ καθ' ημάς αιώνος. 

πράξις 
παινος· 

οιοτι άπεμακρυνε της σπουοαιας ταύτης 
θέσεως άνθρωπον άναρμόδιον και όλως ά-
νίκανον. Ευχής έργον εΐναι έάν ή Κυβέρ-
νησις έκαθάριζε και τό Ίατροσυνέδριον και 
τό Πανεπιστήμιο·/ έχ πολλών άλλω,ν ο
μοίων τω Μπα)νάνω, περιτριμμάτων τής 
επιστήμης, φυγόπονων, και μηδόλως ερ
γαζομένων καίτοι άδρώς πληρονομένων. 
Περί τούτων διεξοδικώτερον κατόπιν. 

— Ύπερβαλλόντως έχάρημεν, μαΟόν-
τες ότι απεφασίσθη τέλος παρά της 'Αρ-

"χαιολογικης εταιρίας νά κατασκευασθή α
μαξωτή οδός άπό Ίτέαν τής Ηαρνασσίδος 
μέχρι τών Δελφών, διερχόμενη διά της 
Κρίσσης (Χρυσοΰ). Πιστεύομ.εν ότι χαί ή 
Κυβέρνησις Οά συντέλεση, όπως τό έργον 
τοΰτο άποπερατωθή όσον οίον τε τάχιον, 
δ'.ότι είναι λυπηρόν νά μένη κεκρυμ,μένον 
τό Μαντείον τών Δελφών ένεκα τών ανω
μάλων οδών και νά έπικρινώμεΟα παρά 
τών μεταβαινόντων εκεί περιηγητών, ένω 
δέν απέχει της θαλάσσης πλέον της μιας 
και ημισείας ώρας. 

— Καθά γράφουσιν ήμϊν έκ Καλαμών, τήν 
παρελΟοΰσαν Πέμτην έορτήν τής Αναλή
ψεως, εις τήν έν τή παραλία Καλαμών γε-
νομένην κατ' έτος πανήγυριν, έΟεάθησαν έν 
μέσω τυμπάνω> και καραμουζών Οί Διόσκου
ροι και υποψήφιοι της Επαρχίας Καλαμών 
κ. κ. Κωνς·. Φ) έσσας και Δημ Τζάνες, ή/ο-
λούθει δέ αυτούς άπειρον πλήθος, τοΰ όποι
ου προηγοΰντο ό χρυσογελέκης της 'Αλα-
γωνίας Τάσσης θεοφιλόπουλος και άλ?,οι 
μ α ρ κ α ν τ ά σ ι δ ε ς . Έκεϊ έχόρευαν και έπή-
δων ώς μαινόμενοι, ήχούντων τών τύμπα
νων και τών καραμουζών, ό δέ κ. Φλέσσας 
εν τή εξάψει του έθετε σφάντζικας εις τά 
μέτοιτα τών τυμπανιστών, Οέλων ούτω νά 
δείξη ότι δέν είναι πτωνός τοις χρήμασιν, 
όπως είναι τω πνεύματι. Μετά τόν χ ορό ν 
άπαντες έμοΰ έρρίφθησαν ε'ις τήν θάλασσαν 
Οχι όμως διά νά πνιγώσιν, άλλα διά νά κα· 
ΟαρισΟώσιν άπό πάσης σωματικής άκαΟαρ-
ιίας και παντός ψυχιχοΰ μολύσματος, 
και κρίθώσιν άξιοι τοΰ βουλευτικοΰ αξιώ
ματος. Τό λαμποόν τοΰτο θέαμα οί Κα-
λάμιοι ουδέποτε Οέλουσι λησμονήσει. 

•τ-

Ό συντάκτης τοΰ «Φωτός» κ. Σοφοκλής 
Καρύδης, άμα Χάβη παρά τοΰ «Αριστο
φάνους» τό ελάχιστον ποσόν τών 10 ,000 
δραχμών πρός ίκανοποίησιν της προσβλη
θείσης τιμής του, προτίθεται νά οικοδόμη
ση οίκίαν εις τήν οποίαν θά κατοικήσωσιν 
αί υπηρέτρια έκεΐ-αι, τάς οποίας λαμβά
νει εκάστοτε ύπό τήν προστασία·/ του ώ ς 
ψ υ χ ο κ ό ρ α ς . Έ>εκα τούτου προσκαλεί 
όλους τούς κτίστας νά λάβωσι μέρος εις 
τήν οίκοδομήν της νεας οικίας του και θά 
εύ/αριστηθώσι καθ'υπερβολή·/, όσον εύνα-
ριστήθησαν και εκείνοι, οίτινες ώκοδόμησαν 
τήν παοά τό Αρσάκειο·/ οίκίαν του. 

* * 

Ό αρειμάνιος ιππότης χ. 1Γ. Ηερδικά-
ρης ό νεώτερος, μανιώδης καταστάς έκ τοΰ 
Ουμοΰ, άμα έμαθε τήν σφαγήν τών Προξέ
νων, μετέβη έν τώ άμα μέ τόν «Γεώργιον» 
εις θεσσαλονίκην, προτιθέμενος νά εφόρ
μηση κατά τών Τούρκων. ΦΟάς όμως έχει 
και εύρων τά πράγματα έν ήσυχ_ία, θέλω/ 
δέ νά δώση άναψυχήν εις τήν ατρόμητο·/ 
καρδίαν του, έξεφώνησε λόγον είς τόν 
Πρόξενο·/ της Γαλλίας. Πολλοί λέγουτιν , 

I ό _ ι δέν ήκουσαν τοιοΰτον λόγον άπό τόν 
άδιάφορον όμως. θ ά τόν 

Οπωσδήπο
τε ό κ. Περδικάρης είναι άξιος επαίνου και 
τιμα πολύ τήν Πατρίδα. 

κ. Ηερδικάρην 
είπε καθ' ύπνον ή καθ' εαυτόν. 

ΠΟΙΚΙΛΑ 

"ΚμάΟομεν, ότι μεταξύ Τζάνε και Φλέσ-
σα ανεφύη σπουδαία έρις, τίς τών δύω νά 
προτιμηθή ώς υποψήφιος Βρυλευτής διά 
τήν προσεχή έ/λογήν. Ένεκεν τούτου α
πεφάσισαν νά λύσωσι τήν διαφορά·/ των διά 
μονομαχίας. Και ό μέν Τζάνες προτείνει 
νά γείνη ή μονβμαχία διά ρητορικών λό
γων ενώπιον όλων τών εκλογέων τής Ε
παρχίας Καλαμών ό δέ Κ. Φλέσσας ό Ά μ -
φιεύς πεποιΟώς μάλλον εις τάς σωματικάς 
του δυνάμεις προτείνει νά γείνη διά πάλης 
και πυγμών. Ά λ λ ' επιμένοντος έκατέρου 
εις τήν πρότασίν τού, εκλήθη ό έξ Ά λ α γ ω -
νίας ΔήμαρχοςΤάσης ό χρυσογελέκης, ός-ις 

ι έμπειρος μονομά·/ος διάτας πολλάς άχρι-
μεν μικρά τίνα τεμάχια έξ τοΰ αξιόλογου ¡ δομαχίας του, θά ήξεύρη τό προσφορώτε-

^τούτου έπους. ρον μέσον πρός λύσιν τής διαφοράς των. 

Ό ιερομόναχος, ό άποστείλας είς τόν 
Βουτσιναίον αγώνα τήν περί Ή γ ο υ μ ' 
συμβουλίων συλλογήν, είναι ό πι 
ιατος Μυριανθούσης. Συγχαίροντε^ 
άπό καρδίας, τόν συμβουλεύομεν νι 
Οή είς τ/;ν λυρικήν ποίησιν, δις 
μέλλον. 

Μανθάνομεν, ότι μυστική συνδ 
μέλλει νά γίνη ύπό τών Άσμοδα"^ 
τω Γραφείω τού χαριετάτου «Άσμ,' 
καθ" ήν Οά συζητηΟή ό καταλλΐ(|/ν^ 
τρόπος πρός άπόλαυσιν τών Οελγήτρ 
τών π ρ ι μ α δ ό ν ω ν άμφοτέριον τών .θιάσων 
Φαλήρου χαί Άπόλ'λωνος. Μόνον ό κ. 
'Ροίδης άπεποιήΟη νά λάβη μέρος εις τήν 
συνδιάσκεψιν ταύτην, δηλώσας επισήμως, 
ότι προ πολλοΰ τώ είναι άπηγορευμένη ή 
άπόλαυσις τών ή δον ώ ν . 

Οί αξιότιμοι ίδρυταί τής Αθηναϊκής Λέ
σχης χάριν τής Μεγάλης ιδέας προτίθεν
ται νά άγοράσωσι πολλά κ α ν ο ν ά κ ι α . Ώς 
έχ τούτου Οά άποσταλή είς τό οπλοστά
σιο·/ τού Κρούπ δαπάναις τής Λέσχης ό 
αξιότιμος ιατρός κ. Ά λ έ ξ . Θεοδωρίδης, 
όστις ένησχολήΟη ειδικώς περί τήν χρή^ιν 
τών κανονιών. 

* * 

Οί αξιότιμοι έμποροι αδελφοί Χαοοκόποι 
έφεΰρον νέαν Οαυμασίαν μέθοδο/ διά τής 
οποίας δύνανται νά χάμνωσιν ì σ ο λ ο γ ι-
σ μ ό ν είς τούς έμ,πορικούς λογαριασμούς 
άνευ άριΟμητι/.ών πράξεων. 




