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Υψηλότατε.
Το τε'λευταϊον τής Υ. Υ . ευγενές έμπιστευτιζόν ύψηλόν έγγραφον έκομισάμην, και λαμ
βάνω τήν υψηλήν τιμήν ν' απαντήσω προς πάν
τα, όσα ή Υ*. Υ. τ η έντολη της Α. Μ. του
Σου7^τάν Χαμίτ, του νικητοϋ έφένδη μιας, ου
τον κραταιόν Οοό->ον σχέποι ό μέγας Μωάμεθ
εις αιώνας τών αιώνων, επιθυμεί να μάθη.
'Ritt του ζητήματος τής εισβολής τών Ε λ 
λήνων ληστών εις τάς χο')ρας του κραταιοτάτου
Σουλτάνου, έσπευσα συνωδά τ ή διακοινώσει
τ^ς Υ. Υ . ίνα ποιήσω τάς προσήκουσας εντό
κους παραστάσεις τω κ. Τρικούπη, ον ήπείλησα, ότι ώς άτόφασιν ειχεν ή κυβέρνησις του
ένδοξου Σουλτάνου νά λάβη βία τα έν Κέρκυ
ρα μωρώς κατασνεΟεντα όπλα, οϋτω >α άπό©ασιν είχε νά καταλάβη αύΟωρεί τάς Αθήνας,
αν μή εγκαίρως κατέστελλε πάν κίνημα ή ελ
ληνική κυβέονησις έν τω κράτει του κραταιοτά
του Σουλτάνου.
;
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' ί ΐ έν 'Λβηναι;

Προς

ΚΑΤΑ

ΕΠΙΘΥΜΥ

"Αμα τή διακοινώσει μου ταύτη αύΟωρεί συνεκροτήΟη πολύωρον ύπουργικόν συμβούλιον,
έν ω απεφασίσθη ν' άπαντήσωιιν όσον ένεστι
κολακευτικής πρός τήν Υ . ΙΙύλην, έφ' ω και
συνετά"/Οη άπάντησις όσον οιόν τε κολακευτι
κή πρός τήν Υ. II. άπάντησις, καΟ' ήν ή έλτ
ληνινή κυβέρνησις ύπισχνεΐτο νά συνεργήση
μετά του γενναίου αυτοκρατορικού στρατού,
πρός καταστολήν παντός επαναστατικού κινή
ματος έν ταϊς μεΟορίοις έπαρχίαις.
Απορώ πώς ή Υ. Π. συνταράσσεται τοσού
τον έπί τοίς λεγομένοις έξοπλισμοΐς τή$ Ε λ λ ά 
δος, οίτινες ουδέν άλλο είσίν, ειμή παρωδία και
γελοιογραφία τών πράγματι προπαρασκευών.
Ί ί Ε λ λ ά ς , ώς γινώσκει ή αυτοκρατορική
κυβέρνησις, είναι κράτος, ά'υνατοϋν νά εξοικο
νόμηση τους τόκους τών ευτελών δανείων αυ
τού, πτωχότατον, καί ώς τοιοϋτον μόλις δυνάμενον νά έπαρκέτη Ει' όλου τοΰ ετησίου προϋ
πολογισμού του είς τάς ταχτικάς πληρωμάς
τών διοικητικών υπαλλήλων του κράτους, οί
τινες, ώς έπί τό πλείστον, εΐσί πτωχό!, πάμ-

τήν μηδαμινήν περιουσίαν αυτών διά παντός
είδους καταχρήσεων, καθότι γινώσκουσι τήν
βροχυχρόνιον έν τ ή υπηρεσία διαμονήν τ ω ν ,
ώς έκ τής εφήμερου μεταλλαγές τών υπουρ
γείων, φροντίζουσι δέ διά παντός Οεμιτοΰ καί
αθεμίτου μέσου νά έπωφεληΟώσι τ^ς βραχυχρό
νιου έν τή διοικήσει υπηρεσίας αυτών.
Κατασκόπους, καθ" ήν μοί έξεφράσατε έπιΟυμίαν, έφρόντισα διά παντός μέσου νά δημι
ουργήσω καΟ' όλας τάς τάξεις τΐ}ς κοινωνίας.
ΙΙλήν τών συλληφθέντων τριών κατασκόπων
έν Σύρω καί Αθήναις, όλως αναξίων καί λόγου
άνΟρωπίσκων, είς ους όμως παρέσχομεν εύτελεστάτην δωροδοκίας άμειβήν, ελεημοσύνης μδλλον ένεκα, δυστυχώς ενεργείται καταγγελία
έπί προδοσία κατά τοΰ άριστου και πολυτίμου
ημών φίλου νομάρχου Φθιώτιδος καί Φωκίδος
κ. Βακάλογλου, ούτινος ή υπηρέτρια, ώς λέ
γεται, παρέδωκε πρός τινα στρατιωτικόν, έρωμένον αυτής, έπιτολήν πρός με διευΟυνομένην,
έν η ένετέλλετό μοι νά ζητήσω έξ αύτοϋ παρά
τής Υ. Υ. θερμότατα συγγνώμην, ί τ ι δέν ήδυνήΟη νά γραψη τ ή Υ . Υ . καί δώση, συνωδά τί)
•χ-ω/οι και ώς τοιούτοι κα-α·/ρασταί.
Ώς τοιούτοι, κατά φυσικόν λόνον, αγω ύποσχέσει το», τας δέουσας πληροφορίας περί
νίζονται διά παντός μέσου νά έπαυλη -ω ~% τών κατά τά μεθόρια ενεργούμενων υπό τής

ΜΟΥ.

Τους στί/ους, τήν σκοτούρα κα> όλα τά άφίνω
Κι' επιθυμώ στρατιώτης εφέτος πια νά γ ί ν ω ,
ΙΝά βάλλω στό κεφάλι άσί/ικο καπέλο,
Κι' ελεύθερος νά ήμαι νά κάνω ό,τι θέλω
Rai δι' αυτό κΓ έχεΐνο
Πεντάρα νά μ ή δίνω.
"Εχω μεγάλο πόθο νά γίνω κ α β α λ ά ρ η ς ,
Γιατί θά μου πηγαίνη καί Οαμαι δλος γάρις*
Ά λ λ ' ίνα κακό έγω χοντά είς όλα τ α λ λ α ,
"Οπου ποτέ ώς τώρα δεν έμαθα καββάλα
Kai ssv Οά συνϊ.ιΓί'-ί,)
Καλά νά χαββαλίσω.
Κι' άν πάρω δά κανένα άπ'τά κακά μουλάρια,
II»0 τ τ τ λ α ) οΰν σαν νάγουν φ-ερά εις τά ποδάρια,
Και εις τό πρώτο ?ήυ\α ανάσκελα με ριξη
Καί είτ' εμπρός η πίσι» καμμιά πληγή μ' άνοίςη,
Α ϊ ! τότε πιά αντίο.
Και στό ΙΝε/ροταοεΐο.

*Αν τή στολή φορέσω χ ι ' έ γ ώ τοΟ κανονιέρη
Α π ά ν ω στό κανόνι πώς Oè νά βάλλω χέρι ;
Έ γ ώ , καθώς το ξέρουν ci βλάμιδές μου όλοι,
Δεν είμπορώ αζόμη να ρίξ™ κάν πιστόλι,
"Ρεβόλβερ ή τρομπόνι,
Καί δ/ι Κρο'ύπ κανόνι.
Καί αν καμμιά ημέρα, άφου πυροβολήσω,
Τοΰ χανονιοΰ ή μπάλα γυρίση πάλι πίσω
Ά ν τ ί ν ά παη ίσα στων Τούρκων τό ασκέρι,
Καί ίξαφνα μου πάρη τό πόδι ή τό χέρ:
Καί μέ ξαπλώση χάμω,
Αι ! τότε τί Οά κάμω ;
F.ìya καί έ-/ω πάντα μία μεγάλη τρέλα
Mi πάω στους εύζιόνους, νά βάλω φουστανέλλα·
Ά λ λ ά θυμάμαι, ότι στα βήματα τά πρώτα,
ΠοΟ ή Ε λ λ ά ς Οά κάμη, a πάιουν τήν καππότα
Αμέσως είς τόν ωμο
Και θά τραβήξουν δρόμο.
fì
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
ελλ. κυβερνήσεως. Την έπιστολήν ταύτην,λέ-| ται, άν διαταχθώσιν, όλιγόωρον να έπιχειρή- νοσοκόμων [févtt έπί -/ά;του. Το λεγόμενον
γεται, οτι εχει εις χείρας Σχυρβς τις έν Λ α - · σ ω 7 ΐ ν g\ ξέ.η χώρα πορείαν, άτε στερούμενο: χηγα-ηκόν, είναι κατ' όνομα, ούτε γίφύρας οΰμία, μαρτι>ρρϋσι Σε το περιεχόμενον πέντε πο- πάντων ι ώ ν χρειωδών,
τε υπονόμους έπισταται νά κατασκευάση.Όόός
υπόνομο .
λΤται, και τήν καταγγελιχν προύχειται νά συν
'Οελληνικός στρατός στεοείται και τών έλα ίρός Λαμίαν έκ Θηβών δεν υπάρχει, εις δί τάς
J.1
τάξη
πρίς τήν είϊαγγελίαν ό έν Λαμία Σύλ χίστων και απολύτως αναγκαίων εφοδίων, ώς Αθήνας ούδε εν μικρόν όχΊρωμα ήγέρθη πρός
λόγος.
και αυτών των μαγειρικών σκευών, έν οίς ν ίυνυναν.
Ε λ π ί ζ ω έ/ τούτοις ότι διά ι ώ ν γνωμών μας τροφή αυτών να παρασχ5υασθή. Μέρος αύτοϋ γ
μ«3ω< Οα διαφύγωμεν τήνκατά τοϋ νομάρχου στερείται είτίτι και υποδημάτων και ενδυμα
Αί λεγόμεναι κατά θάλασσαν παρασκευαί
Φθιώτιδος Φωκίδος κατηγορίαν και πνίξωμεν σίας. Τινές, στερούμενοι πίλων, περιδένουσι ουδέποτε Οα συντελε^θώσιν ελλείψει χρημάτων,
αύτην άμα τ ή γεννή-ει.
τάς κεφάλας των δια μανδυλίων ή φοροϋσι γελθίίσας
τορπιλλοφόρους
) έμβουςτάςπρόπαραγπολ
ila ν« μεταφέρη
ή έλ. χυβερνησις
"Απορον φαίνεται μοι, πώς ή Σ. Α. Κυβέρ- σκούφιας. Εκ τών οκτακοσίων Ιππέων μόλις λών μηνών έξ Α γ γ λ ί α ς , Οά δαπανήση πλειότενησις συνταράσσεται τοσούτον έπί τοίς λβγο- οί ήμίσεις έ 'ουσιν ίππους, οί άλλοι στεροΰντΊ ρα,ή όσα έπλήρωαε πρός κατασκευήν αυτών. ΊΙ
μένοις έζιπλισμοίς τ,«ς "Ελλάδος.
ού μόνο·' όπλων, και αλλά ξιφών. Γίςμίαν ό'ι ό- δε ιδέα τής ό/υρώσεως τών σπουδαιότερων ΑιΜειαξύ τών μελών του ί λ . υπουργείου επι κληρον Γ .ην υπάρχουσι μόνον 1 5 ξίφη. Τό πυ- αένων τοϋ κράτους είναι όσον ακατόρθωτος
κρατεί άκρα διαφωνία οΰ μόνον έπί τοις μεγά- ροβολικόν στεοεϊται και τούτο ήμιόνων και <αί χιμαιρική, τοσούτον και γελοία, καθ" όσον,
λοις, αλλά χαί εύτελεστάτοις ζητήμασι, τό δε ίππων και είναι ό*)ι>μένον δι ήμιτουφεκίων /.αί τούτου γενομένου, ό κρατερός τής Α. Α.
όπουργεϊον τών Στρατιωτικών κατέστη αλη μέ καψύλια. Τά παραγγελθέντα ολίγα πυροβό Μ. στόλος δύναται ν'άποκλείση πόρωθεν τ ά ς
θώς πύργος συγγύιεως του Παβέλ. ΙΙασα δι: - λα τοϋ Κρούπ Οά φθάσωσιν ίσως μόλις τον τιοραλίας και λιμόν έν βρα-/εΤ έπανέγκη.
ταγή αϋτοϋ είναι ά/.οι·>ς αντιφατική πρός την Ρ ο 'μβριον.
01 "Έλληνες πολιτικοί μεΟ' δλην τήν όμοπρο μιας στιγμής όοθείσαν. Έ<ω εκσφενδονί
Κατά τήν «Καρτερίαν», 400 έφεδροι έν λογουμένη; «ύφυίαν αυτών και έξιδιασμένην πείζονται λόχοι και τάγματα εις θτ,βας κα'ι μεθό- Ναυπλίω, μβίναντες έπί μακρόν χρόνον μέ τά ραν περί τήν έσωτερικήν κυβέρνησιν τοϋ κρά
ριχ, ασκόπως ανακαλούνται μετά βραχύ εις ενδύματα αυτών, έφθειρίασαν, και μετέιωκαν τους, είσίν άπειρότατοι και είς τό ελάχιστον
Αθήνας χάριν γελοίων προφάσεων.
τά ελληνικά ζωύφια εις πάντα;. Κατά τον των άφορύντων τήν ϊιοίκησιν πολυτρίθμου
ΜΙ Υ. V. νοεί κάλλιστα την προς τάς συνε «Λαόν» cí έφεδροι έν ΚορίνΟω στερούνται ού στροηοΟ, ώς μή ποτε ευρεθέντες ·ίς Οέσιν νά
χείς στρατιωτικάς πορείας και μεταθέσεις ρο- μόνον τροφής χαί ενδυμασίας, αλλά και κατοι- συντηρήσωσι τοιούτον.
•πήν του υπουργείου. Έκ τούτων πάντοτε δύ χίας, έφ' ω και κατακρίνονται έπί τής ψάμΉ Σ. Α. κυβέρνησις, ίσως έξαπατουμένη
ναται τις νά ώφεληθή τι ώς έκ τών γενομένων μ ι υ . Έν Άγρινίω μέγα μέρος τοϋ εκεί στρα εκ τε τών ελληνικών εφημερίδων και ευρωπαϊ
εκτάκτων δαπανών. Έν γένει έκ τών νϋν υ τοϋ ήσθένησεν ώς έκ τού νοσώδους τοϋ τόπου κών, Οά νομίζη, ότι εν Ααμία Οά ύτάρχη συγ
πουργών ελπίδας έχει νά κερδι'-η τι, άν ε/η
Τό έν Θήβαις περιλάλητον στρατόπεδον, κεντρωμένος στρατός έκ δέκα ή δέκα τ έντε
οιάΟεσιν, μόνον ό υπουργός τών Στρατιωτικών, δπου μόλις υπάρχουσι δίσνίλιοί άνδρες, εΐ·ει χιλιάδων. Ουδέν δμως τούτου ψευδέστερον,
ώς έκ τών γενομένων πολεμικών παραγγελιών. πάν άλλο ή στρατόπεδον. ΚαΟ' όλον τό χαΟότι ή έν Λαμία στρατιωτική δύναμις δέν
"Ομολογείται δμως τιμ·ώτατος ό κ. έπί του έξάμηνον διάστημα έιτερατώΟησαν κατ* αύτάς υπερβαίνει τούς "/ιλίους άνδρας.
.Στράτου υπουργός. Ά λ λ ά τίς κρατεί γλυκύ- 15 μόνον καλύβαι. Έκ τών έκεΐ ανδρών κα •
ΚαΟ' άς Ιχω πληροφορίας, οί έν Θεσσαλία
σματα άδιαφόρως ε ί ς γ ε ΐ ρ α ς ;
Οεύδουσι, κατά τάς εφημερίδας Θηβών, έν υπαί άποβάντες εΐχον άχοσταλη" υπό τοϋ ενταύθα
Ή Σ. Α. κυβέρνησις κατά τήν έμήν κρίσιν θριο οί πλείστοι. Ουδέν στρατιωτικόν έπιμελη- επαναστατικού σωματείου τής Ά ί ε λ φ ό τ ηουδόλως πρέπει νά πτοήταί τι έκ τής Ελλάδος τήριον υπάρχει. Ουδεμία κεντρική αποθήκη εις τ ο ς, ή-,ις εΐνεν έξαπατηθη υπό τίνων έκεϊ
έπί μακρόν χρόνον, διότι, ώς νϋν έχει ή στρα έπίκαιρον μέρος.
μισθίων οργάνων ημών, ότι δισχίλιβι άνδρες ή 
τιωτική σύνταξις αυτής, ολίγα τάγματα του
Αι σκευοφόροι άμαξαι είσίν άγνωστοι παρά σαν έτοιμοι νά έπαναστατώσιν, άν τοίς έπέμγενναίου Α. στρατού δύνανται νά είσελάσωσιν τώ έλ. ς·ρατώ, έφ' ώ, ί π ω ς μεταφέρωσι τά γρει- «οντο τά άρκοϋντα όπ7.α και έοόδια. Έ Ά άναιμωτεί σχεδόν είς "Αθήνας και ύψώσωσιν ώδη ενός λόχου έξ ολίγων ανδρών εις Θήβας, ή
ΐ
Τ
έπί τών ανακτόρων τοϋ Γεωργίου τήν τροπαι κυβέρνησις προβαίνει εις καταθλιπτικός άγγα- δ ε λ φ ό τ η ς τω ό'ντι πιστεύσασα, έσπευσε νά
©Οχον ήμιτέληνον.
ρίας και καταναγκαστικός τών Ιδιωτικών φορ έξαποστείλη τά ζητηθέντα όπλα μετά 48 αν
Οί "Ελληνες, δσω άνομολογοΟνται γενναίοι τηγών αμαξών. Έν αύταϊς ταΐς "Αθήναις ό δρών, οϊτινες άμα άποβάντες αύΟωρεί προσεκαί ανδρείοι, τοσούτον ε'ισ'ιν άπειρότατοι και εις στρατός στερείται ενός και μόνου άμαξίου,δπως βλήΟησαΛ. ύπό τοϋ γενναίου Α. στρατού, όστις
τήν έλαχίστην έπιστημονικήν κίνησιν ενός τάγ μεταφέρη τούς άρτους είς τούς στρατώνας, άλ έκυρίευσε πάντα τά κομισθέντα και κατεδίωξε
ματος. Ουδείς καΟ' άπασαν τήν "Ελλάδα δύνα λά φορτόνονται αυτούς οί ιίδιοι στρατιώται βήμα πρός βήμα αυτούς μέχρι τών μεθορίων.
ται νά Ιξευρεθη στρατιωτικός,^δυνάμενος νά κα Έκ τούτων δύναται ευχερώς ή Σ. Α. κυβέρ- Καθ" όλην τήν καταοίωξιν απώλεσαν μόνον
θοδήγηση ολίγους άνδρας, συντεταγμένους ώς νησις νά έννοήση οτι αδύνατον είναι και μέρος τρεις, καΟ' όσον ό Α. στρατός έγαλαρωσε κατά
8εϊ έπί μάχην.
τοϋ ελληνικού στρατού νά εκκίνηση πορείαν τι τήν καταδίωξιν αότήν, πληροφορηθείς ψευ
"Απας ό έν τοις ίπλοις ευρισκόμενος στρα μιας ημέρας, χωρίς νά πάθη σπάνιν τροφών και δώς ότι ειχεν άποβιβασθή^ό Μίτσας μετα χ ι 
λίων ανδρών.
τός, καΟ' «ς ίχω πληροφορίας, μόλις ανέρχεται έλλειψιν πολεμοφοδίων
Τελευτών, παρακαλώ νά μοί έτιιτραπή νά
«ίς 25 χιλιάδας, έξ ών ούτε πεντακόσιοι δύνανΣκηναί δέν ύπάρχουσιν, ό δε λόχος τών
καΟυποβάλη τη Σ. Α. κυβερνήσει τήν ταπει-

Κι' άν ανεβούν στους βράχους και στα βουνά απάνω,
Af ! δεν μοΰ λέτε τότε έγώ τί Οέ νά κάνω ;
θ ά ειμπορώ νά τρέχω πηλάλα μέ τούς άλλους,
Άφοϋ τά δυώ μου πόδια είναι γεμάτα κάλους,
Κ Γ άν 'λίγο περπατήσω,
Μπορεί νά ξεψυχήσω ;
Νά γίνω χωροφύλαξ ; . . . ά ! ναί ! λοιπόν άς γίνω . . .
Χ' σύτότο σώμα μόνο 'μπορώ κι' έγώ νά μείνω.
Ά λ λ ' ό χ ι . . . τί ; τί είπα ; θ ά ρέψω εκεί πέρα
Και άρρωστος θά πέσω τήν^δεύτερη ήμερα
Αμέσως ή τήν τρίτη
Ά π ό έγκεφαλίτη.

Νά γίνω . . . τί νά γίνω ; . . ά ! νά γενώ φαντάρος ;
Πά ! πα ! Θεός φυλάξοι ! . . Οά φαίνωμαι σαν χάρος.
Σε μια μεγάλη βράκα Οά 'μποϋν τά δυώ μου σκέλια,
Κι' αμέσως θά αρχίζουν νά σκάζουνε τά γέλοια
"Οσαις Οα μέ κυττάζουν
Καί Οέ νά μέ πειράζουν.
Δέν είμπορώ στρατιώτης μία στιγμή νά κάνω,
Γιατί θά αρρωστήσω ευθύς καί^Ο' αποθάνω.
Λοιπόν κι' έγώ θα μείνω ν..; τον <rΑριστοφάνη»,
Νά βλέπω ολοένα σχν ν ό ν α ς στό ταβάνι,
Στον ούοανό, στους τοίχους,
Καί ν' άραδειάζω στίχους.

νήν γνώμην μου, ήτις είναι νά όχυρωθώσι τά λήται ό κ. Κανελλίόης είς τά υπουργικά συμ·
ΚΙΒΩΤΙΟΝ
έν Θεσσαλία καί'ΙΙπείοω οοούοια, έν ο·.ς νά: βούλια.
στ-αλώσι στρατοί έκ τών άγριωτερων τής Αυτοκοατορίας πρός καταφοβισιν, οσω μα/.λον
Ό φίλος Σεϊζάντς, πρώην συντάκτης τής
τό φρονημάτων εκεί λαών ήκιστα ή» οιατεΟνι- κ'Ιωνίας», νϋν δέ ίππεύς εθελοντής, έξίφώνηΔηλοϋμεν δι^υστάτην φοράν ότι τά υπερβαί
μένον πρός επαναστάσεις, εις δε τήν πρώτην σε τόν έπικήδειον λόγον τοϋ άτυ-/οϋς νέου Χρ· νοντα τους 10 στοίχους -γραμμάτια τοϋ κιβωτυγοϋσαν περίσταση δυσαρέσκειας η Σ. Α. κυ- Βάγια, ίππέως έΟελοντοϋ, εις ου τήν δυστυχή τίου ουδόλως Οά λαμβάνωνται ύπ' Οψιν, ώς καί
βέρνητις να διακόψη τας σχέσεις καί πέμψη δε- οίκογένειαν ό ε Αριστοφάνης» έπεύχεται πα- τά βαναυσως γεγραμμενα ή έπιληψίμως καθακακισ·/'.7,ίους τό πολύ άνδρας είς Αθήνας, πρό σαν παρηγορίαν, παοακαλών συνάμα τόν κ. ι πτόμενα γυναικών. Ούτε τά εικοσιπενταράκια
τοϋ ή Γλλ. κυβέρνησις λάβη καιρόν να σύνταξη -εί,ανη ι νά τόν τιμήση, άν ε/η, διά Σμυρναι-! επιστρέφονται Όίτε τ ί χειρόγραφα, είτε δημοκών τίνων λογοπαιγνίων, διότι ό κ. Καρύδης ¡ σ:ευΟώσιν είτε μή.
καί έςοδιάση τόν στρατόν αυτής.
:κ Σ·μυρνης κατι τοϋ επ3μψεν
Δέξασθε κτλ.
Ό έν Πειραιεϊ Πολυκωρώνης Κορναιος, ευ
Φί5ΊΊΑΔΗ3 Β Ι Ϊ Η - .
Ό «Τηλέγραφος» και «Καρτερία» χατεχρί- ρισκόμενος πρό ημερών έν τ ή λέσχη χαί μα
νον τήν έταιρίαν τοϋ σιδηροδρόμου, διό ι ^εν θών ότι μία άλεποϋ τοϋ έφαγε 2 όκάδας στα
Σ. Αριστοφάνους. Τό έγγραφον τούτο μεΟ
μετέφερεν εις Αθήνας δωρεάν τούς εφέδρους. φύλια, έθύμωσε, καί θυμώσας ήγέρθη, καί ε
ενός ετέρου σπουδαιότερου εύρομεν καθ' όδόν,
Νομιζομεν ότι Ιχουσιν άδικον, καθότι καθήκον γερθείς αφήνιασε, καί άφηνιάσας έτρεξε, καί
δημοσιεύομεν δέ μετ' επιφυλάξεως άνευΟύνως,
τών υπαλλήλων είναι πώς να αύξάνωσι τα κέρ τρέξας έγλύστρισε,^γλυστρίσας έπεσε, καί πεμεταςίράσαντες έκ τού Γαλλικού, καί έφιστώδη τής εταιρίας, έφ' ω καί λαμβάνουσι τά φράγ σών έκτύπησε, καί κτυπήσας Ισπασε — και
μεν έπί τούτου τής τε κυβερνήσεως και τοϋ κοι
κα προς μίαν καί δέκα, ένώ τά δίδουσι πρόί σπάσας έγένετο άφαντος — τά μοΰτρα του έπί
νού τήν προσογήν. Έάν τοιαύτα έγγραφα έδηΟμοιοπαΟής.
μίαν καί δώδεκα. "Εκ τής εύγενοϋς ταύτης λε»· Λίνας καρέκλας
μοσιευοντο πρό τοϋ πολέμου έν Γαλλία, ΣερΣ. Α. Τί άνοστα ποΰ τ ά λ έ ς !
θροχειρίας οί υπάλληλοι ή εταιρία κερδίζει
€ια και 'PoJσía, καί διήνοιγον τούς όφθαί^μούς
καθ έκάστην είκοσι τούλάγιστον δραχμάς, άν
* *
τ ώ ν τ ε τ υ φ λ ω ; έ ν ω ν ύπό τοϋ λεγομένου εθνι
οε
μωρός
τις
τοις
καμη
την
παρατηρητιν,
τω
Ό άρτι διορισθείς εν Σπάρτη καθηγητής τών
κού ενθουσιασμού, δέν Οά ύφίσταντο τά κράτη"-Λ*
(ουν
Κάμε τά παράπονα φυσικομαθηματικών Ιΐαναγιώτης Κονδύλης,
ταύτα οσας ύπεσττσαν φοβεοάς ζτβμ.ιας, κατα, „ περιφρονητικώς.—
,/,
Γ ,»
i
, '
"
σου ! A/J a προς ποίον; Προς τον κ. Παρα· έξέδωκεν άγγελίαν ότι διδάσκει καί ιδιαιτέρως
σιροφάς καί έξευτε).ισμούς
σκευαίδην ; άλλ' ούτος δέν εύκαιρεϊ, -γράφε: εις είς οικογενείας, είς τούς 'Αντωνίβυς άντί μιτήν «Εφημερίδα» άοθοα περί δικαιοσύνης καί κράς Έλινείου άμειβής. Τό έπάγγε/νμα τούτο
διατριβάς περί τίμιας διαχειρίσεως. Ταρτούφοι το μετε-/ειρίσθη έν Αθήναις πρώτον, καί επει
τοϋ διαβόλου.
δή εύδοχίμησε θά τό εξακολούθηση καί έν
ΚΟΥΛΟΥΒΑΧΑΤΑΣπάρτη.
Αστήρ.
Σ. Α. ΕύνόμεΟα άπό καρδίας τω νεαρώ δα(Ιδιαιτέρα αλληλογραφία «Άριστοτίίνους»).
σκάλω καλήν έπιτυχίαν.
'Ανεχώρησεν είς τό έν Άγρινίω στρατόπε
=

Τ

Ί

δον ή 4 πυροβολοστοινία μετά 150 ανδρών.
Σημειώσατε ότι τήν πυροβολοστοιχίαν ταύτην
εΐχον αναγγείλει ότι άνεχώρησε πρό μηνός.
Τί θ α ϋ α α !

v

θϊ'ρα 2 4 Α,ύγούοτου

Φίλτατε "Αριστοφάνη !
Όκόταν ή κανωνία καί αί άρχαί, είς άς αύτη
ένεπιστεύθη τήν τήρησιν τής τάξεως καί τήν
προστασίαν τ ώ ν γ ρ η σ τ ώ ν ηθών ουδόλως κήδονται περί τής περιστολής τής αυξούσης καθ' έ
κάστην παρ" ημών διαφθοράς καί εξανρειώσεως,
δέν πρέπει ν' άπορώμεν πώς γιγαντιιιίοις βήμασι βαίνομιν πρός τήν κατάστασιν τών ηθών

Καί άν καμμιά ήμερα ό πόλεμος άρχίση
Κι' ακούσω τό τουφέκι τό πρώτο νά βροντήση,
θ ά τρέξω μέ τούς άλλους στης μάχης τό πεδίον
Καί πάντ' ανταποκρίσεις θά στέλλω στό γραφείον
Της καθ' εφημερίδος,
Ιΐρός δόξαν τής πατρίδος.

* *

"Ε/ω ένα σύγγραμμα έπιγραφόμενον «ό
τράγος διάβολος ευφυής καί ό ευφυής διάβολος
τράγος» τουτέστιν «ό υποκριτής Κολιάτσος
διευθυντής καί ό διευθυντής Κολιάτσος υποκρι
τής» μά δέν είξεύρω άν ήναι πιτυχημένο ή ού
τι λές έσύ, νά τό τυπώσω ναι; ή ού ;
Α. ίί.
Σ. Α. Τιρε αδελφέ, τί θέλεις νά πΫ]ς γιά τό
Κολιάτσο ;

Επίσης άνεχώρησε διά τό αυτό στρατόπεδον
καί είς λόχος τοϋ τάγματος τοϋ μηχανικού
έξ 180 ανδρών. Αυτό τό τάγμα τού μ,ηγανικοΰ, φαίνεται ότι Οά ήναι ολόκληρος ταξιαρ
• *
χία, διότι ί"ώ καθ' έκάστην αναχωρούν έξ αύ καί τήν άκ3λασίαν.
τοϋ λόχοι ακόμη δέν έσώΟησαν.
ΕΕς Φηρά υπάρχουσι κακή μοίρα οίκίαι τινές
Νά μας χάμη τή χάρι ό παστρικός'Ράϊνεκ νά
οίκούμεναι ύπό γυναικών άσεμνων ένθα παντές j μή πέρνη άπό πίσω έ*είνη τήν γκουβερνάντα
'Ανεγώρησαν ομοίως διά τό ίδιον στρατό είδους άσχημίαι διαπράττονται. Αί οίκίαι αυτοί γ.ατί μωρέ μάτια μου ό φίλος μας είναι
Δόν ΙΙατάτας.
πεδον καί 140 άνδρες τοϋ πεζικού. Αί Αθήναι κείνται εις τα χεντρικωτερα μερη, ως και επι
Σ. Α. Κύτταζε τή δουλεία σου χ. 'Ράίνεκ,
κατέστησαν έργοστάσιον στρατιωτών. Δεν παρ οδών, δι' ών έντιμοι οικογένεια*, δι'ερχόμεναι γόέρχεται έβδομάς, καθ' ήν νά μή άναχωρήσωσι ριν περιπάτου αναγκάζονται νά 3λέτ·.ω5ΐ τας καί άν καταφέρης τήν γκουβερνάντα Οά σοϋ
λόχοι καί τάγματα διαφόρων σωμάτων. Αυτό άσεμνους ταύτας άσχημονοΰσας μετά τών ερα πούμε μπράβο κ α θ α ρ έ .
* *
στών των. Καί έν τούτοις τήν τοιαύτην κατά
κατηντησε πλέον θαύμα θαυμάτων.
στασιν, δηλητηριάζουσαν τά ήθη καί άτιμάζουΌ 1. ί'. Μιταράκης (επονομαζόμενος ραπάσαν τήν κοινωνίαν, ούτε τών οίκογίνείαρχών νι) μετά τού αδελφού τοϋ (κάλπίκη'τρίχα) άνΕίς Φάλητον κατέπλευσεν ό Γερμανικός στό τι-, ούτε αρχή απεφάσισε μέχρι σ;';μεοον νά
λος, έν άγγλικόν καί εν ίταλικόν πολεμιχόν, διόρθωση. Τό λυπηρότερον ίί και ά χ ί λ π ι ϊ τ ι - ηγραφουσι ποιήματα εκ τοϋ γαλλίκοϋ, ί τ ι αναμένεται δέ καί ό γαλ},ικός στόλος κατ' αυ κώτερον είναι, ότι τάς τοιαύτα; σκηνας προ- να έπίίειχνύουσι είε τάς νεανίδας τοϋ ΙΙειραιώς
r.vuyιίιμενοι έπί τω ποιητικώ των οιστρω* άς
τός. Μήπως Οά μδς κάμουν κατοχήν ;
καλούσι άνθρο)ποι αυτής τής εξουσίας, καί eh προι"ξουν διότι άν πέσωσιν είς τήν πλώρη μου
καί προβεβηκότες, απαιτούντες νά τους σέβη- Οα . . .
εΝκοθραύστης».
Τό σωματ?ΐον τής «'Αδελφότητος» ελαβεν ται ή κοινωνία, ένώ αυτοί ούτε εαυτούς ούτε
Σ! Α. Δι' όλα αυτά δέν δίδομεν ένα παρόί.
έξ Εύρώτη; 6 εκατομμύρια πυριτοβολών. Φαί τούς ομοίους των σέβονται. Πάντων δέ τούτων
νεται ότι ταύτε ς Οά τάς ρίπτουν μέ^τά χέρια, ά Ορασύτεροι φαίνονται δύο, έξ ών ό εις μέ βεΥ,σ-Λ καθήκον προτρέπομεν τούς γονείς τώ«
βαμμένον τόν μύς-ακα και λευκήν τήν κεφαλήν.
φοϋ καί όπλα δέν Ιφερον.
χχ. χ. Δή·/. Α. Ι'.ερενίχη, >:αί Ί ω ά ν . Νέρρη,
Διαλαμβάνομεν ότι μάτην Οα κατάγΐνώμίδα
νά σωφρονίσωμεν ανθρώπους φαυλοβίους και όπως, λαβόντες τά δέοντα μέτρα, χωλύσωσι
Ό υπουργός τών εξωτερικών άπήντησεν κ.
πάσης αιίοδς έιτερημένους, προτιθέμεθα μόνον τήν μετά τής εντός τής οικίας τοϋ δεοτέροο
Τρικούπης αξιοπρεπώς εις τήν δ'.ακοίνωσιν τής
νά φέρωμεν είς γνώσιν τοϋ κοινού τά διαπρατ- υπηρέτριας "Α-.^ττασία; συνέλιυπ'ν τ ω ν , ώς
Τουρκίας καί έδωκε ένα καλό /.οϋστρο είς τόν
όμενα Οργια, καί νά είδοποιήσωμεν τούς κυ καί τάς άλλα/οϋ έρωτοληψίας, καθότι εΐναι
πρε.-βευτήν ~.%ς Α γ γ λ ί α ς , όστις ηθέλησε ν ά ( ο ύ ς ότι άν έξακολουΟήσωσι Οέλομεν λυπηρόν να βλέπη τις παϊδας, %ήπια έτι Οντας,
βιάση π).αγίως νά τώ οηλωΟή ή μέλλουσα πο οημοσιεΰσει τά ονόματα των, έπί κεφα/.?ς ©έ- βαίνοντας προς τήν όδόν τής διαφθοράς.
λιτική τής Ελλάδος. "Αμ δέν είναι δά καί τό ροντα τό τών πρωταγωνιστούτων γεροντοπαΔιόσμος.
σον κουτός ό κ. Τρικούπης.
ληχαρίων, έν υποτροπή δέ νέα, Οέλομεν κατα
Σ. Α. Καί τί σας μέλλει σας κυρ Διόσμε τί
φύγει είς τά μέσα έχεΐνα, τά όποια ό νόμος ό4ν κάμουν τά παιδιά; μήπως Οέλης νά δίωξης αυ
προβλέπει.
τά καί κάμ·/ς σύ μετα τής υπηρέτριας Α ν α 
'Π «Καρτερία» λέγει ότι ολόκληρος ό προϋΤ ι ν ί ; τών (ν ΦηροΙ< οικογενειαρχών.
στασίας συνελεύιεις ;
πο/>ογισμός τοϋ 1878 δέν άρκεϊ^πρός διατροφήν
1

Εκεί δα χωρίς άλλο τήν πίστι μου Οά βγάνω . . .
Θά τρένω τούς κληρούχους κάθε στιγμή νά πιάνω
R a i θά πηγαίνω όλη τή 'μέρα άνω κάτω
Σε μαγαζιά καί σπήτια τούς φόρους νά εισπράττω.
Καλέ Χριστέ μου, έλα
Μήν χάμω τέτοια τρέλα.

1877·

τοδ στρατού μας. ΙΝά τ ί θ ά π η νά μή προσκα-

ρ

ο υ

α υ τ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
Κροκόρος έν λαχάνοίς και Π. Π.. . έν Έ λ λησιν ήθοποιοίς. Μή χειρότερα ! Έκτος εάν μέ
τάς γυιός, γερά, περιέργειανθέλγη τον ΤΡΑΓΙκωτατον Ά λ
χειροκροτουντος του πει
σματάρη κΟμΟδοπο<ου Νικ. . . .
—.Α. Ο κ. Α λ . . . Ιιά νά μή νομίση ότι
ή ε υ φ υ ί α είναι δική μας, άς έλΟη να του
τήν δείξωμεν τήν διατριβήν.
*
* *

Τινές κακοήθεις κρυπτόμενοι ύπό το Ονομα
του α Αριστοφάνους» έκτοξεύουσιν ύβρεις κατά
παντός μή ομοιάζοντος αυτούς, τοιούτοι οέ είσίν οί κακοήθεις Β. Πάύος, Δημ. Βερενίχης

χτλ. Τα καθάρματα ταϋτα άποπειραθέντα κα ; χάμουν να του δώσουν το μπερτάχι.
κατ' έμου τήν επαθον οικτρότατα.
Δ. Τ. Τ
Σ. Α. "Ωστε είσθε πληρέστατα ικανοποιημέ
Αφίχθησαν έκ Κων);ιόλεως δύο λέραι τυπο
νος, αυτά δέ ποΰ γράφεις είναι τσαμπουνίγράφοι, ή μεν πρώτη λέγεται Απόστολος . . . .
σματα.
ή δέ δευτέρί· Γ. Τριανταφ . . . , αί όποίαι έπήγον
εις τό βΈθνιχόν Πνεϋμα» καί ελάττωσαν τα
έργα,
καί απέλυσαν τους πρώτους. Ά λ λ α θα
Παρα*αλοϋυεν τόν κ. Πέτρον ή Ηετράκην
βάνε καί οί δύο ίνα ξύλο γειρότερο από εκείνο
και . . . . αυτόν και τήν . . . . , καί του λέγομεν
ποΰ Ιφα-ον στήν &ων)πολιν από τόν Κ.. Κόκνα μήν ξαναπεράση από τας Στήλας καί να
xtvo και Λιονύσιον.
Κίς ενδιαφερόμενος.
μ ή ' ε·/η νά κάμη με το όνομα Τόφω, διότι Οά
Σ.
Α.
1ε
θέλω
νά
τοος
κάμης νά φύ JOUV άπα
φά γη ένα καλό σουλτάν μεριμέτ.
δω άναυλα.
Σ. Α. Ti διάβολο! όλοι δέρνουν^ καλά Οά του 1

