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ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ. 
Έ ν Α θ ή ν α ι ς κ α ί Πε ιρ α ι ε ί 

Ιτησίαδραχ. 12 , έξαμηνια δραχ. 7. 
Δία τα δημόσια κατας·ήματα » 20 . 

Έ ν τ α ϊ ς Έ π α ρ χ ί α ι ς , 
ετησία δραχ. 1 4, έξαμηνία δραχ. 8 

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

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ 

ΛΓ έκας-ον στίχον διατριβών λεπ . 5δ . 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8 . 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον του ΙΙαν. II. Πηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαι απευθύνονται εις αυτόν. Ή δε 
συνδρομή εΐνε υποχρεωτική δι' Ιν έτος 

και προπληρόνεται εις Αθήνας. 

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

ΑΡΑΙΣ ΜΑΡΑΙΣ ΚΟΥΚΟΥ ΝΑΡΑIΣ. 

Άφοΰ έκαστος οήμερον τών δυναμένων 
"λέγειν ή γράφοιν άτελωνίστως προθυμο
ποιείται νά συνεισφέρη γενναΐον άμητόν 
συμβουλών και λόγων προς Οφελος καί 
φωτισμόν του τε λάου καί τών Κυβερνών
τ ω ν , φέρε είπωμεν καί ήμεΐς όλίγιστα, 
άφοΰ φόρον δέν πληρώνουσιν αί μωρολο-
γίαι καί κουταμαραις εις τήν στείραν ταύ-
την έποχήν του κεντρικού ταμείου. 

Μετά λύπης μου οφείλω νά ομολογήσω 
5τι ό τέως προς τον έκ Κηρησσίας έπι-
στέλλοντα τω «Νεολόγω» θαυμασμός μου 
έξέλιπεν έν πολλοίς, άφ' ότου ό Ε. Σ. τής 
« Εφημερίδος», καί ό ναυτικός εκείνος νε-
φελοκοκκυγιοποιός, καί ό Σαλαμίνιος τής 
«Παλιγγενεσίας» καί ό Σπηλιωτάκης του 
«ΑαοΟ», καί της «Στοάς» τά κρονοληρή-
ματα έξεφύτρωσαν ως άγγινάραις καί κο-
λοκυθάκια τής εποχής αυτομάτως, πλη-
ροδντες τήν άτμόσφαιραν της Αττ ικής διά 
τών συχνών σιλιπορδισμάτων καί άκριτο-
λογιών καί άρών μαρών κουκουνάρων καί 

θεόρατων κουταμαρών. «Τουρκία άπεσούα, 
μωρολογοϋντες Έλληνες , άπορέοντες τ ί 
χρή δραν.» Φρόνησις, φρόνησις! ινα είπω 
κατά τον σ κ α λ α Ο υ ρ μ α τ ο γ ρ ά φ ο ν ινα 
τι εγκατέλειπες τους άνδρας ; Προς γυ
ναικός, δέν θά σωφρονήσωμεν πλέον, δέν 
θά συνέλΟωμεν, δέν θ' άνακύψωμεν έκ της 
πολλής καταβιβρωσκούσης τά κρανία μας 
ακρισίας, τους σιέλους οέν θά περιστείλω-
μεν τών άπυλώτων στομάτων μας, δέν 
θ' άφήσωμεν πλέον τους παιδισμούς ; Μά 
τά μήλα τής Αφροδίτης ουχί κακώς καθ' 
έκάστην βοώσιν ήμΐν οι ξένοι τό «παίδες 
Ελλήνων άεί παίδες έστέ.» "Ακουσον μωρέ 
τής Ελλάδος λαέ , άκουσον τί , έν ταίς πα-
ρούσαις δειναΐς περιστάσεσι ταΐς δεομέναις 
έργα γοργά καί συνετά, άκουσον τι λήρους 
τε καί φληνάφους έξερεύγονται τών δημο-
σιο7\θγούντων τά στόματα καί τών άξιούν-
των ώς δευτέρα πολιτική δύναμις τάς τύ-
χας της Ελλάδος νά ίθύνωσι. 

Σήμερον ώς ρ'επάνιον ξεφ«τρώνων έν ε
φημέριοι τινί χερσαίος τις ίσως ναυτικός 
γνωματεύει, ώς σοφίαν Σωχρατικήν, τήν 

μωρι'αν ένστερνιζόμενος, νά μεταποιήσω-
μεν τον Πειραιά εις πολεμικόν λιμένα, τον 
κάνθαρον εις δεξαμενήν, τό τελωνεΐον είς 
ναύσταθμον, τον έξωθεν του Πειραιώς όρ-
μίσκον εις έμπορικόν λιμένα, νά καταστρέ-
ψωμεν τήν προκυμαίαν καί τάς πλατείας 
καί νά σύρωμεν τήν θάλασσαν μέχρι τών 
Κεραμουργείων, νά έγείρωμεν φρούρια καί 
φούρνους. Καί πότε, θεέ μου, πότε, νά 
είπω κατά Στρατουδάκην, πότε ρίπτονται 
αί ζούρλαις αύται είς τον λαόν ώς συμβου-
λ α ί ; Έν έποχί), καθ' ήν ή Ευρώπη συγκι
νείται καί ή Τουρκία παραδίδει τά κώλα 
έν ταίς άγκάλαις τής πτώχειας. Αύριον, 
μετά τόν σοφόν τούτον, αναπηδά είς τήν 
δημοσιογραφικών κονίστραν δι' άλματος γι
γαντιαίου έκ Σαλαμίνος μουρλός τις Σα
λαμίνιος συμβουλάς και ·υτος μέ τό χό-
σχινον μοιράζων τώ Ηανελληνιω, μετα-
ποιών φαντασιωδώς έπιτηδειότερον καί του 
Σουχρή-Βέη όλον τόν χερσαίον στρατόν 
τής Ελλάδος είς ναύτας, διαλύων τους 
πυροσβέστας, καταργών τό πυροβολικόν, 
στέλλων κατά διαβόλου τους εύζώνους. 

Κ Η Π Ο Σ 
oí»Co 

ΤΟ ΦΑΛΗΡΟΝ. 

*Ας αφήσουμε στή πάντα του πολέμου τάς ειδήσεις, 
Τό υπόμνημα τ' Άνδράσση καί τάς τόσας συζητήσεις, 
Τήν Τουρκία, τόν Σουλτάνο, καί τά άλλα τά σπουδαία, 
Καί άς παμε κΓ έμεϊς κάτω στον ωραίο Φαληρέα, 
Γιά νά 'δοΰμε καί ολίγο τ ί συμβαίνει εκεί πέρα, 
Καί νά πάρουμε τόν φρέσκο Φαληραίϊκο αέρα. 

"Αχ ! καί τί, καί τί ωραία όπου είναι έοώ κ ά τ ω ! 
"Αχ ! τί θάλασσα ! τί χάρις ! τ ί αέρι μυρωδάτο ! 
Ή κυρίαις είς τό κΰμα σάν Νεράιδες πηδούνε, 
Καί μέ νάζια καί παιχνίδια σάν τής χήναις κολυμβοΰνε, 
ΚΓ άμα βγάζουνε λουσμένα τά κατάλευκα των μέλη, 
Μοιάζουν σάν τήν "Αφροδίτη του μεγάλου Πραξιτέλη. 

Είς έτοϋτον τόν ωραίο καί χαριτωμένο τόπο 
Ειμπορεί ό κάθε ενας δίχως βάσανα καί κόπο 
Ποιητής ευθύς νά γίνϊ), καί χωρίς μεγάλη σκάση 
Πεντακόσιους τόσους στίχους στό μενοΰτο ν ' άραδιάσ^ 
Πιο γλυκούς καί πιό ωραίους άπ' εκείνους όπου κάνει 
Ό Χατζϊσκος, άμα οίστρος τής ποιήσεως τόν πιάνη. 

Είς τό μέσον τών κυμάτων τής θαλάσσης του Φαλήρου, 
Τής δροσιάς καί του θεάτρου καί τής αίρας του ζέφυρου, 
Κι' εις τό μέσον τόσων νέων Νηρηίδων καί γαλήνης 
Ποιητής 'μπορεΐ νά γίνη καί αυτός ό κυρ Σισινης, 
Καί ωραία τραγουδάκια μέ πολλή φωτιά νά κάνη 
Είς τής Τ ά δ ε τό καππέλο κΓ είς τής Δ ε ί ν α τό φουστάνι. 

Έδώ πέρα στ' ακρογιάλι ό καλός Μωραϊτίδης 
Ειμπορεί νά γράψϊ) δράμα, καί ό Παρασκευαίδης, 
Ό καλλίτερος άπ' όλους τούς μεγάλους φιλολόγους, 
Ειμπορεί ευθύς νά χάμν] τρε?ς επιταφίους λόγους, 
Καί ό νέος Ζα?.ακώστας μέ τόν νέο τόν Χατζίσ/ο 
Νά ύμνήοουνε το κύμα χαί του φεγγαριού τόν δίσκο. 

ΑΡΙΣΤΟ ΦΑΝΗΣ 



και μά τάς ευτραφείς κνήμας τής ερωμέ
νης μου, καί αυτούς τους ιππείς εις τέρα-
τα αμφίβια ζητεί νά μεταβάλη καί μονο-
νουχι σύμπασαν τήν Ελλάδα διά της ζευ-
ζεκιάς του ζητεί νά ρίψη εις την θάλασσαν 
προς σωτηρίαν αυτής αίώνιον. γΩ οία έλ-
λ ηνική κεφαλή χαί έγκέφαλον ουκ έχεις ! 
Μ εθαύριον πάλιν πάνοπλος ό άκριβοθώρη-
τος Σπηλιωτάκης μας, ώς ή Αθηνά, ανα
δύεται έν τω «Ααώ» , άραδιάζων συμβου-
λάς ώς Καλαμάτας σύκα, συμμαχίας μετά 
των Τούρκων δημιουργών καί συμβουλεύων, 
και διά της νοητικής του Μακράκη ράβδου 
έκ του προχείρου έπί τοΰ χάρτου την "Η-
πειρον καί Μακεδονίαν και τάς νήσουςπρο-
οαγάγων τη Ελλάδι , ένω αντιθέτως αύτοΰ 
ό μύστης τής Ευρωπαϊκές διπλωματίας 
πρώην θαυμαστός τραπεζίτης Βαμ€άς ό 
χρυσός, καταστρόνει στρατούς λιλιποτεί-
ους έπί της λαχανοφύλλου του «Στοάς» 
και στόλους διά συνεισφορών πεντάρων καί 
δεκαλέπτων ναυπηγεί έπι πτεροϊς ανέμων, 
συνεπίκούρους έχων τους σοφούς περί γε 
νικού εξοπλισμού και ανασυστάσεως τής 
εθνοφυλακής σ ο φ τ ά δ α ς τής επιτροπής, 
Έν τω μεγάλω μεγέΟει τής κατακλυζού· 
σης ταύτης πλημμύρας τών γνωμών καί 
συμβουλών τών υγιών τήν φρένα πολιτών, 
ή Ελλάς ας σταύρωση πλέον τάς χείρας, 
καί άς χορεύη τόν κόρδακα τών σεισιπυ 
γιοων δρχηστρίδων καί άς άναμένΐ) νά χά-
ψη τούς στόλους τής Ευρωπαϊκής διπλω 
ματιάς ώς λουκούμιον Συριανόν. Ιδού πώς 
προοδεύομεν, καί πώς παρασκευαζόμεθα 
ίνα τήν ΙΙόλιν έκπορδίσωμεν. 

Ε Γ Ω . 

Κατά τάς παρατηρήσεις ενός τών εί-
δικωτέρων παρ' ήμϊν Ιατροδικαστικών ή 
παρά τών 19 Ιατρών τής Κωνσταντινου
πόλεως συνταχθείσα έκθεσις περί του θα
νάτου του Σουλτάνου Άβδούλ Άζ ί ζ , ού-
δένα χαρακτήρα Ίατρικοδικαστικής παρέ
χει ούτε ή περιγραφή τής καταστάσεως 
του πτώματος καί ή έρευνα αυτού παρέχει 
τ ί έπιστημονικόν, ούτε ευκρινώς εκφράζε

ται περί τής εποχής τοΰ θανάτου. Ή οε 
περιγραφή τών τραυμάτων εΐνε όλιος ασα
φής καί ασυμβίβαστος προς τό έπενεγκόν 
ταύτα Οργανον, τήν ψαλλίδα. Κατά τήν 
έκθεσιν ή ψαλλίς ήτο μικρά δέκα έκατο-
στομέτρων μήκους· έπήνεγκεν αύτη τραύμα 
εκτάσεως πέντε έκατοστομέτρων, καί βά
θους τριών, ώστε τό τραύμα εΐχε διασχί
σει υπέρ τό τρίτον τής διαμέτρου του πά
χους τοΰ άγκώνος* έδει λοιπόν προχωρή-
σαι μέχρι τής τών όστώ^ άρθρώσεώς. "Οθεν 
έν τοιούτω τραύματι υπό τοσούτον βάθος 
καταστρέφονται πάντα τά αγγεία φλεβικά 
καί αρτηριακά, έν δέ τή τοιαύτη περιπτώ 
σει ίνα διαπραχΟή τοιούτον τραύμα διά 
τόσον μικράς ψαλλίδος απαιτείται καί χρό
νος καί επιμονή. Ταύτα μέν ύπάρχουσιν 
εις τόν αύτοκτόνον διότι ή αισθητικότης 
τοΰ αύτόκτονος εκλείπει. Ά λ λ ' έν τω χρό-
νω τούτω ή έπιγιγνομένη μεγάλη αιμορ
ραγία έκ τοΰ βραχίονος έκ τής κατατομής 
τών αγγείων επιφέρει συγκοπήν, επομένως 
καί τόν θάνατον άλλά και τούτου μή έ 
πελθόντος ή χειρ αύτη φέρουσα τοιοΰτον 
τραύμα ουδόλως δύναται λαβείν τήν ψαλ-
λίδα καί έπενεγκεϊν τραΰμα όμοιον καί έπί 
τής δεξιάς χειρός* διότι άνθίσταται πρός 
τήν χρήσιν τής χειρός ή αιμορραγία καί 
τό τραΰμα αυτό. 

Τοιαύτη λοιπόν αυτοχειρία διά τοιούτου 
οργάνου, έπί αμφοτέρων τών βραχιόνων 
δρώντος ουδόλως δυνατόν έστί γενέσθαι 
όσον δήποτε καί άν ύποτεθή ή αναισθησία 
καί ή επιμονή τοΰ αύτόκτονος· διότι κατα
τομή τών φλεβών τοΰ βραχιονος καί ή έκ 
τούτων έπιγιγνομένη αιμορραγία καταργεί 
τήν πρόοδον τής δράσεως τοΰ φονικοΰ όρ 
γάνου· ούτε επιτρέπει τήν έκτέλεσιν άλλου 
τραύματος επί τοΰ δεξιοΰ βραχίονος διά 
τής δράσεοις τής αριστεράς χειρός. 

Έν ένί λόγω ή ρηθείσα έκθεσις εΐνε βε 
βιασμένη ώς άν έγένετο υπό τό κράτςς α
νωτέρας ύπαγορεύσεως πιεζόμενης τής 
συνειδήσεως καί τής επιστήμης. Ά λ λ ά 
πρός τί τοιαύτη έγένετο, άφ' ου έξελέγ· 
χεται ώς άπάδουσα τή άληθεία ·, Ταΰτα 
έν συντόμω. 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

Κατά τηλεγράφημα έκ Λονδίνου, ό Πρω
θυπουργός Δισραέλης καί ό έπί τών Ε ξ ω 
τερικών Υπουργός Δέρβυς ανήγγειλαν εις 
τάς βουλάς, ότι ή 'Ρωσσία απέσυρε τό υπό
μνημα τοΰ Γορτσακώφ, καί δτι ή Α γ γ λ ι 
κή κυβέρνησις συνέστησεν εις τήν Σερβι'αν 
μετριότητα εις τάς πρός τήν Πύλην σχέ
σεις της. Φαίνεται ότι ή 'Ρωσσία τά 'έ-
χρειάσθη. 

— Ό νέος Σουλτάνος παρεχώρησεν είς 
τούς άντάρτας τής "Ερζεγοβίνης άνακω-
χήν εξ εβδομάδων καί γενικήν άμνηστείαν. 
Ούτω λοιπόν έπήγεν εις τά πουφ τό πο· 
λυθρύλλητον υπόμνημα. 

— Είς τόν ΚατεΛούζιον ναυτιχόν δια-
γωνισμόν, τελεσθέντα τήν Κυριακήν έν τ ή 
αίθούση τοΰ παρά τά Χαυτεϊα νέου δημο
τικού σχολείου, έλαβε τό έκ 2500 δρ. γέρας 
ό υποπλοίαρχος τού Βασιλ. Ναυτικού κ. 
'Πλίας Κανελλόπουλος, όστις άνεχώρησε 
πρό τίνων ημερών εις Γαλλίαν πρός τελειο
ποίησα τών ναυτικών του σπουδών. 

— Προσεχώς θέλομεν πραγματευθή περί 
μιας γνωστής διαβόητου πράξεως το'ΰ χα-
ριεστάτου Μογγόλου τών Αθηνών κ. Μι-
μίκου Κορομηλά, διά νά ίδη ό κόσμος καί 
νά μάθη όποια τεχνάσματα έπενόησεν ό 
συγγραφεύς τοΰ «Πετεΐνοΰ» διά νά κατα-
στρέψη τόν κ. Κοκκίνην, άνθρωπον τίμιον 
καί άθώον, κατάγγειλα^ αυτόν έπί κλοπή 
30,000 δραχμών, τάς όποιας αυτός ούτος 
ό ποιητής τών κ λ α σ ι κ ώ ν ε ρ ώ τ ω ν άφή-
ρεσεν έκ τοΰ κιβωτίου, ώς μαρτυροΰσι περί 
τούτου τά αρμόδια βουλεύματα, τά όποϊα 
θά δημοσιεύσωμεν. 

— Τήν Κυριακήν, άφίκετο έκ Μασσα
λίας, όπου εΐχε μεταβί) πρός ίασιν τών 
πασχόντων οφθαλμών του ό αγαπητός τοϊς 
πάσι Δήμαρχος Αθηναίων χ. Παναγής Κυ
ριάκος ροδοκόκκινος, εύρωστότερος καί πα
χύτερος από τόν Γραμματέα κ. Παρίσην. 

— Οί άγιοι πατέρες Αθανάσιος Παπ-
πακωνσταντίνου καί Παππανικόλας ό Κρη
τικός ακόμη δέν παύουσιν όγκανίζοντες και 

Έδώ πέρα εΐμποροΰνε οί κακότυχοι μνηστήρες 
Νά κουρντίσουνε μέ χάρι τής ποίητικαϊς των λύραις, 
Κι' έοώ πέρα τοΰ Μιμίκου τό πασίγγνωστο κονδύλι 
Είμπορεΐ γιά κωμωδία νά εύρή αμέσως ΰλη, 
Κι' Ιναν Π ε τ ε ι ν ό ν νά κάμη, κ ι 'ό Κα^ιπούρογλους επίσης 
Είμπορεΐ έδώ νά γράψη τάς πολλάς του αναμνήσεις. 

Έδώ πέρα εΐναι όλα χάρις, Ιρως κι' αρμονία . . . 
Έδώ πέρα μπυραρίαις, άπ' έκεϊ ξενοδοχεία ! 
Νά ! έδώ τοΰ κύρ Χρυσαφή τό γνωστόν ζυθοπωλεΐον, 
Παραπέρα τοΰ Κουτσούκου τό γνωστόν ξενοδοχεϊον, 
"Οπου κάνουνε τραπέζια τής Αθήνας οί ίππόται, 
Οί τρανοί άριστοκράται, κι' οί μεγάλοι Φαναριώται. 

Ά π ' έδώ μεγάλα δένδρα, καί άπ' έκεϊ πέρα πάλι 
Τοΰ κάλου μας Φαληρέα τό ωραίο ακρογιάλι, 
Καί άν στρέψης παραπέρα άπ' τή θάλασσα τό μάτι, 
θ ά ίδης ευθύς τόν λόφο ποΰ τόν έβγαλαν Δ ρ α γ ά τ η 
Καί άντί/ρυ είς τόν λόφο τοΰ θεάτρου τήν παράγκα, 
"Οπου ψάλλει χαί χορεύει καί ή μιά κι' ή άλλη Φ ρ ά γ κ α . 

Έδώ πέρα δεν 'μιλοΰνε διά τήν Ερζεγοβίνη, 
ΚΓ ούτε τούς ενδιαφέρει στην Τουρκία τί θά γ ί νη , 
Κι' ούτε κάμνουν συζητήσεις διά τήν Μεγάλ' Ιδέα, 
Για τόν στόλο τής Ελλάδος καί τά ά λ λ α τά σπουδαία. 
Δέν άκούεις έδώ άλλη ομιλία, παρά μόνον 
Γιά τά μοΰτρα καί τήν τέχνη τών ωραίων π ρ ι μ α δ ό ν ω ν . 

Έδώ πέρα κάθε νέα είτε υπανδρος κυρία 
Όμιλεϊ στον κάθε ενα μέ πολλή ελευθερία, 
Καί άν Οέλης μέ μεγάλη ευκολία κι' ελευθέρως 
Είμπορεΐς είς όποια εύρεις νά τής γίνης καββαλιέρος, 
Κι' έμπροστά στα μάτια όλων φανερά νά τήν τσιμπήσης, 
Δίχως άλ7*ος νά σοΰ κάμη δι' αυτό παρατηρήσεις. 

Εις αυτόν έδώ τόν τόπον τών Μουσών καί τών Χαρίτων 
Καί οί άνδρες κι' η γυναίκες είναι φίλοι μεταξύ των, 
Καί γελούν καί χωρατεύουν καί οί γέροι καί οί νέοι. 
ΚΓ έχει δίκαιο μεγάλο ό Καμπούρογλους νά λέη 
Πώς έδώ στον Φαληρέα βασιλεύει ή ειρήνη, 
Ή ίσότης, ή αγάπη καί ή κ ο ι ν ο κ τ η μ ο σ ύ ν η . 

άτακτβΰντες ώς ζιζάνια εντός τοΰ ιεροΰ 
ναοΰ τής Ζωοδόχου Πηγής. « ύ · α ? 
μάλιστα έπί τοσούτον έθρασύνθησαν, ωστε 
λέγουσιν ενώπιον όλων στεντορεία τη φωνΐ), 
έτι δεν φοβούνται ούτε τόν Μητροπολίτην, 
ούτε αυτόν τόν Οίκουμενικόν Πατριάρχην. 
Παρακαλοΰμεν διά τελευταιαν φοράν τούς 
αγίους τούτους πατέρας νά ήσυχάσωσι, 
διότι άλλως θά μας άναγκάσωσι νά τοϊς 
ψάλλωμεν τόν έ ξ ά ψ α λ μ ό ν. 

Έφιστώμεν την προσοχήν τής Αστυ
νομίας έπί τών έν τή αγορά εδωδίμων, 
κρεάτων, άρτων κλπ. , διότι, καθώς κατήν 
ττσαν, μόνον διά χοίρους είναι κατάλλη 
λα* μάλιστα δέ τά κρέατα πρός περισσο-
τέραν ύγείαν καί εύεξίαν τών κατοίκων πω
λούνται με τά εντόσθια. Ηιστεύομεν ότι ή 
Αστυνομία θά φροντίση ολίγον καί ' περί 
τών ανθρώπων, άφοΰ τόσον πολύ φροντί
ζει περί τών σκύλων. 

Τήν δευτέραν άφίκετο έξ Αλεξαν
δρείας ό δραματικός θί~σος «Μένανδρος» 
διευθυνόμενος υπό τοΰ κ. Δ. Ταβουλάρη, 
όστις είναι ακριβές άντίτυπον τής δραμα
τικής τέχνης τοΰ κ. Άλεξιάδου. Τώρα πι-
στεύομεν ότι θά σβεσθή παντελώς ή δρα
ματική λάμψις τοΰ διευθύνοντος τόν έν 
Πειραιεΐ θίασον κ. Κοτοπούλη. 

Τήν δευτέραν έξήλθεν έκ τών ανα
κτόρων τοΰ Τριγγέτα ό κ. Ιωάννης Κου-
τούζης χαρίεις, ιλαρός, μειλίχιος καί προ 
σηνής, όπως καί πρότερον. Ό κ. Κανελλί 
δης έδήλωσεν ότι όπου καί αν τον απάντηση 
Οά τόν κάμη κ ο μ μ ά τ ι α . Ευγε, κ. Κα-
νελλίδη ! Τώρα σε θέλομεν νά δείξης τήν 
γενναιότητα σου ! 

— Ηύτυχήσαμεν νά Γδωμεν καί ημείς 
τό Φάληρον τήν παρε?,θοΰοαν Κυριακήν. 
Μόλις παρετηρήσαμεν μακρόθεν τήν Φα-
ληρικήν άκτήν, καί έν τω άμα ή καρδία 
μας έσκίρτησε καί μετά παλμών άνεμνή 
σθημεν τοΰ χαρίεντος συντάκτου τής φ ί 
λ η ς Ε φ η μ ε ρ ί δ ο ς κ. Καμπούρογλου, 
όστις πάνυ δικαίως λέγει καί γράφει, ότι 
έν Φαλήρω υπάρχει άλλος κόσμος, ά λ λ ο ι 
π ό θ ο ι , ' ά λ λ α α ι σ θ ή μ α τ α . Προσεχώς 
Οά γράψωμεν πολλά περί τών έν Φαλήρω. 
« a » ' • i ' g Ì " * « " * w * J * a * a f ^ ^ ^ ^ ^ = g 

Ο Δ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι\ΤΡΟΣ. 

Έκαστος άνθρωπος πρός εν πέφυκεν. 
Ό δέ Δ. Όρφανίδης προς τό κολακεύειν 

πεΦυκεν. Ούτος άφ' ου οίκτρώς άπέτυχεν 

ανίκανο; ιατρός, καί τό τρίτον επιεικώς 
παραδεχθείς κατώρθωσε τη κολακεία καί 
ποταπότητι έπί μεϊοβασιλείας, ότε ή αρε
τή καί ή ικανότης πρός ουδέν έλογίζοντο 
απέναντι τοΰ τότε οίστρου τής έπαναστά-
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εις τάς τοΰ ι'Ιατροσυνεδρίου εξετάσεις δις, Ισεως, καί αίφνης διωρίσθη πρόεδρος τοΰ 
ώς προερρέθη, απορριφθείς, έτράπη εις τό Ίατροσυνεδρίου* δη)^αδή εκείνου τοΰ σώμα-
κολακεύειν καί θωπεύειν τάς οικογενείας τος παρ' ου άνεκηρύχθη αδαής καί ανάξιος 
πρός άπόκτησιν πελατείας. Καί τώ όντι επιστήμης ! Έκτοτε περιορώσιν οί Ύπουρ-
διά τών μέσων τούτων ήρξατο νά παριστά-Ιγοί τούτον έπί τής σπουδαίας ταύτης Οέ-
ται ώς ιατρός, καί επιδεικνύεται ώς έξαί- σεως, καί ανέχονται μάλιστα ίνα ό Όρφα-
ρετος γαμβρός έν Αθήναις* διότι τότεΙνίδης ούτος κατέχη συνάμα τρεις θέσεις, 
σπάνιοι ήσαν οί έξ Ευρώπης ερχόμενοι όπως μίαν ώς Καθηγητής τής Νοσολογίας έν . u i v i u i i j u « . » v t t , . ^ r w . . . ( - , w r A ^ r - . - . , . r i * . ^ ' I T i ^ í r J lC Νοσολογίας έν 

ποτε νέοι, καί τέλος κατωρθώθη νά γε ί - τώ Πανεπιστημίω χωρίς ποτε νά παραδώ-
νη γαμβρός τοΰ αύλάρχου Νοταρά* έκτοτε ση ούτε εν μάθημα, καί όμως πληρόνεταε 
παρέστη καί ώς ιατρός δεινός, καί ώς μαι- κατά μήνα 500 δρ. Μίαν ώς διευθυντής 

λαρχου επροτιμουν ιατρον -tov γαμυρυν ορίου ενυα προς α ιοχος ι^ ι . e. 
αύτοΰ Όρφανίδην, όστις καί Νομοιατρός τηρείται εισέτι, καί γίνεται ανεκτός παρ', 
διωοίσθη 'λττ ικής τή απαιτήσει τοΰ Πεν- άξίαν ό υίός τοΰ Γ. Όρφανίδου. 

(ακολουθεί.) 

Είρηνοδικεϊον Βορείου Πλευράς 
τής Πρωτευούσης 

έν συνεδριάσει δημοσία. 

θεροΰ του* κατόπιν άπητει ινα καί Καθη
γητής έν τω Πανεπιστημίω διορισθη* άλλ ' 
ό βασιλεύς "Οθων γνωρίζων ότι ούτος δις 
απερρίφθη έκ τοΰ Ίατροσν*νεδρίου ώς όλως 
άμαθης Ιατρικής, καί ότι επιεικώς κατό
πιν τώ εδόθη ή άδεια τοΰ ίατροΰ απέκρου
σε πάσαν τοιαύτην πρότασιν. Άποδημή-
σαντος κατόπιν τοΰ "Οθωνος, καί τής Ά - Είρηνοδ. Πάρεδρος, (τόν πΐλον έπι κε-
μαλίας βασιλευούσης, κατώρθωσεν ό Αύ- φαλής έχων ώς ευπατρίδης Ισπανός). Βρε 
λάρχης νά πείση καί νά μεταβάλη τό εύ- άκουσες τί σοΰ χαλεύουνε; 
λύγιστον τής γυναικός αίσθημα είς έπιεί- Εναγόμενος, ΐ ' άκουσα μά δεν επήρα, 
κειαν καί χάριν, καί συστηθείσης τότε ά- ποτέ αυτά τά πράγματα, 
στυκλινικής, διωρίσθη ό Δ. Όρφανίδης Είρηνοδ. Πάρεδρος. Πέρνεις όρκον 'ρέ; ! . 
Καθηγητής τ9|ς Νοσολογίας καί Διευθυν- Εναγόμενος. Τόν πέρνω. 
τής τής 'Αστυκλινικής. Ά λ λ ' έκτοτε 18 Είρηνοδ. Πάρεδρος. Βάν τό χέρι σου στό> 
παρήλθον έτη καί εισέτι ούτε £ν μάθημα Ευαγγέλιο. 
έτόλμησε νά παραδώση ε'ις τό Πανεπιστή-Ι Γραμματεύς. Βάντο καλά βρε γαϊδβΰρτ! 
μιον, ούτε ποτέ φοιτητής ήκουσε τής φω- Είρηνοδ. Πάρεδρος, (άποτεΐνόμενος όρ-
νής αύτοΰ. Διατί τούτο; διότι βεβαίως δεν γ ίλως εις δικηγόρον) Ησύχασε 'ρέ . . . . . 
τολμά* επειδή ίνα παραδώση τις νοσολο- γιά Οά σοΰ σπάσοι τό κεφάλι μέ τό κουδούνι! 
γίαν πρέπει νά έπίσταται ταύτην. ' 1 - - - -'·• δ·~ί—*>«• „'Γ\ηνΑ\ιηιιήί ν ν ί Λ ο ι -

παρα 

γιαν πρέπει να t i H u m i u i i n*u i/ jv . Προς τόν διάδικον. «Όρκόνομαι γνωρι-
Ά λ λ ' ό,τι έστί τό γελοΐον καί οίκτρόν ζων, ότι ό θεός καί ό Νόμος τ ιμωράε ι . . . -

-•τ τόδε* ότι καί δεν τά ήφερα σούφηα καί 
Ό δις ούτος Όρφανίδης απορριφθείς βερεσιέ ! ούτως είη μοι ό θεός βοηθός καί 
ρά τοΰ Ίατροσυνεδρίου ώς άμαθης καί τό ίερό του Ευαγγέλιο.» Μπεν. 

εινε τοοε οτι 

ΣΚΗΝΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 

Ύ π ό 

ΣΤΩΙΚΟΥ. 

("Ιδε προηγούμενον αριθμόν). 

"Οταν δέ αρκούντως μακρυνθέντες έθεω-
ρήσαμεν ημάς αυτούς έκτος κινδύνου καί 
έν πλήρει άσφαλεία ό Νικόλαος μέ ήρώ-
τησε μόλις συγκρατών τό άσθμα αύτοΰ. 

— Αί καί τώρα δέν μου λές έχεις σκο
πό νά ξαναπεράσης άπό τής Ασπασίας ; 

— Διατί τάχα ; 
— Έ γ ώ δέν σέ συνοδεύω όμως. 
— Κάμε δουλειά σου. Άκοδς έκεϊ; Δέν 

μοΰ 'λεγες τόσο κο.:ρόν πώς εΐσαι πρώτης 
τάξεως δειλός. 

Καί τί θέλεις νά χάμωμεν ; 

αδελφέ, δέν καθήμεθα στ' αυγά μας νά μή 
μας εύρη κάνεις μπελάς καί γελα ό κό
σμος μ' ημάς. 

— Κουταμάραις. 
— Βρε τί κουταμάραις καί κολοκύθια. 

Έγώ δέν ξαναπατώ άπ' αυτό τόν δρόμο. 
Τό πολύ πολύ, πρός χάριν σου 'μποροΰμε 
νά πάμε στο Άρσάκειον. Έκεϊ καί πολλά 
κορίτσα βρίσκομε καί νά σοΰ 'πώ είμεθα 
καί ασφαλισμένοι άπό τρεχάματα. Δεν'μπο-
ρώ νά καταλάβω τί διάβολος σοΰ κατέβη 
μ' αυτή τήν Ασπασία σου. Καί νά ήτανε 
πράγμα νάκοπιάζη κάνεις, στο διάβολο. Δέ·» 
βλέπεις, τυφλός είσαι, αυτή είναι γκοτσάμ' 
γυναικάρα, αυτή θέλει άνδρα, δέν εννοείς 
ότι σέ κοροϊδεύει; θέλεις νά χορτάτης κο
ρίτσα καί νά περνάς καί τήν ώρα σου σάν 
ίπιτότης, νά 'μπρός σου γκοτσά θεόρατο 
Ιίαρθεναγωγεϊο ποΰ βρίσκεις ό,τι είδους 
καί άν Οελήσης κορίτσι. Τί πάς καί σπά
ζεις τά πόδια σου σέ 'κείνη 'κεί κάτω τή 

φό της τόν τραμπούκαρο *, 
— Αυτά είναι λόγια τής δειλίας σου. 

Ά λ λ ' άς ηναι. Νομίζεις ότι στό Αρσά
κειο Οά κατορθώσωμε τ ίποτε ; Έκεϊ περα 
μαζεύονται έν έκατομμυριον βρωμόπαιδα. 
Μά τόν θεό, μεγαλητέρα ντροπή δέν μπο
ρεί νά γείνη παρά νά τριγυρίζωμε σάν κομ-
πογιαννειταις στους δρόμους καί νά γ ι νώ-
μεθα περίγελως τοΰ κόσμου. 

— Έκεϊ πηγαίνβυν τόσοι καί τόσοι νέοι, 
καλλίτεροι άπό 'μάς καί δέν έντρέπονται, 
καί Οά 'ντραπώμεν ήμεϊς ; 

— Καλά, άφοΰ τό θέλεις, πηγαίνωμε, 
Έμέ δέν μέ μέλει. Ά λ λ ά θά περάσωμεν 
καί άπό τής Ασπασίας διά τελευταιαν του
λάχιστον φοράν. 

— ΣκεπτόμεΟα. 
Τήν επαύριον περί τήν τετάρτην ώρα*) 

μετά μετημίοίαν συνηντήθην παρά τήν 
τότε έρημον πλατείαν τής Όμονοίας μετΛ 
τοΰ φίλου μου Νικολάου, δν πειραθείς μά · 

/<*ί 
— Εχεις τίποτε κάν&να πιστολάκι, μα- ι,εις τα ποοια σου σε κείνη κει κατω -..^ " ϊ ο υ » ι / \ υ υ ^ . « ^ ι ι ^ ν ι ^ ν ν , — , , ^ — 

χαίρι ή τίποτε άλλο ; διαβολογυναίκα; "Η μήπως θέλεις νά φάμε την νά φέρω πρός τήν άγουσαν έν τω οίκ«ιϊ 
— Καί τ ί Οά κάμωμεν πόλεμο ; "Ωχ | κάνα βρομόξυλο άπό'κεϊνο "κεϊ τόν άδελ- της Άσπαΰίας, έξ ης όέν έτόλ['.ηαα· 



ΛΑΒΕ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗΝ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΧΘΩΝ ΣΟΥ. 
διέλθω μόνος ήναγκάσθτ)ν επί τέλους ν ' α
κολουθήσω αυτόν, όστις μέ ώοήγησε προς 
τήν λεωφβρον τοΰ Πανεπιστημίου, όπου 
εστημεν πρό τής χυρίας προσόψεως του 
Αρσακείου, έξ ού κατά σωρείας έξήρχοντο 
οί μαθήτριαι μετά τήν λήξιν τών μαθη
μάτων αυτών. Πολλοί όμιλοι τούτων διήλ-
θον πρό ημών ούοέ βλέμματος έπαξιώσαν-
τές μας, ότε έν τέλει έγώ έξαντλήσας τήν 
ύπομονήν 

— Α Γ καί τώρα τί κάμωμεν έδώ ; ήρώ-
τησα τόν φίλον μου. 

—«Στάσου, βρέ αδελφέ, τ ί ήθελες ·, Νά 
έλθουν νά σου εϊποϋν — Νά, ώρίστε πάρτε 
μας; Δέν μπορώ νά εννοήσω τί κεφάλι έν εις. 

>— Αυτό ίσα ίσα ήθελα νά σου 'πώ κ'έγώ. 
Έπε ι τα δέν βλέπω χαί τίποτε άξιον λό
γου. Κάμμία δέν είναι τής ανθρωπιάς. 
Κάτι μαυροΰχαις, κάτι χοντοπίθαρα, κάτι 
σουσουράδες βλέπει χάνείο μόνον χαί τί
ποτε παρεπάνω. Αύταΐς όλαις είναι για 
τήν έκθεσιν τών εκτρωμάτων. Δεν πάς στό 
διάβολο χαί έ.ώ που μ-: έφερες. 

— Ουφ μουρμουρά που «ΐσαι. Δέν βλέ
πεις πόσοι άλλοι κάΌηνταί έδώ. 

— Βρέ δέν μ' άφίνεις, λ έ γ ω 'γώ ! Ώρί
στε, καθήμεθα δώ σά ψευτογιατροί μιά ώρα 
μόνον για νά έπιθεωρώμεν τά στραβά πό
δια ττς μιάς, καί τά θηριώδη μοΰτρα τής 
άλλης , καί ταϊς άηδίαις καί τά ξεράσμα-
τα. Έ γ ώ φεύγω. 

Καί άμα έλαβον τήν πρός τά Χαυτεία 
άγουσαν άκολουθοΰντος άκοντος του Νικο
λάου χαί διαμαρτυρουιχένου μετά βλασφη
μιών δια τήν φυγήν μου. 

"Οταν δέ φθάς παρά τό Λουξεμβοΰργον 
έστην ίνα ό φίλος μου προσέλθη χαί εΐδονπα-
ραλλάττον πρό έμου ζεύγος χορασίων έν 
ταΐς χερσί τάς βιβλιοθήκας αυτών κρα-

ύντων. Τήν στιγμήν έχείνην κατέφθασε 
χαί ό φίλος μου καί μετά χαράς χηνυγοϋ 
άνακαλύπτοντος μετά πολύωρον περιπλά-
νησιν καί κάματον τό έπιποθούμενον θήρα
μα, έψιθύρισεν ασθμαίνων 

λοιπόν, έπιτύχαμεν, δύω — Έμπρό; 

αύταΐς καί δύω ήμεΐς. Πάμε 'πίσω των καί 
κάτι θαύγη. 

— θ ά εύγουν οι πάτοι τών παπουτσών 
μας καί τίποτε παρεπάνω, απήντησα έγώ 
μετ ' άγανακτήσεως ώς μή δυνάμενος νά 
παρασύρω πρός τόν σκοπόν μου τόν βλά
κα φίλον μου, Οστις παρ' ελπίδα ήρξατο 
ζωηρός καί νοήμων καθιστάμενος είς τήν 
Οέαν τών κορασιών. 

— "Αει στό διάβολο ! Εξεύρεις πώς 
κατήντησες γελοίος μ" αυτή σου τήν έπι-
μονήν ; 

— Έ γ ώ ή σύ, όστις πιστεύεις έν τη 
μωρία σου ότι εκείνα τά βρωμοκόριτσα 
είναι έτοιμα νά σέ ύποδεχθώσι μ' άνοιχτάς 
άγκάλας, επειδή σά σκυλάκι τοΰ δρόμου 
ακολουθείς τούς ποδόγυρους των. Αυτά τά 
κάμνουν μόνον νεοφώτιστοι τινές τών στε
νωπών εργολάβοι καί κάτι αποβλακωμένα 
ανθρωπάρια τής πλατείας Συντάγματρς, 
όπου ώς μυϊαι χολλώνται όπισθεν τών υ
πηρετριών χαί τών γαλλ ί ϊων παραμάνων. 

(ακολουθεί). 


