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ΤΊΜΗ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΩ»"

Δι' ϊκαστον στίχον λεπτ. Θ0
ΑΙ αποδείξει; απογράφονται παρά
μόνον τοΰ Π· Πηγαδιοιτο·,)· ή δε
συνδρομή εΐνε υποχρεωτική οι εν
ϊ τ ο ; καί προπληρονεται εις Αθήνας.

σίν σου. Διάβολε, είπα, έδώ βλέπω νά έφαρμό- βαίνη πώς είμπορεϊς νά τόν βλάψης ή νά τόν
ζηται ή κατάρα τοΰ παπά-Μπερβάρδου, όστις ωφέλησες. Κ' εγώ άν τοΰ ε-λεγα: ελα, Μανόως άλλος Χόντζας μου εφώναζεν είς Ναύπλιον, λο, πάρε τό μπαουλάχι μου χαί πήγαινε το (ίς
Αφιχθείς εις Καλαμας, είς τήν γεννέτει- κούτε τον σταυρόν σου νά χάμης,ούτε τόν 'Αρ- ήν οίκίαν μου και Οά ήμαστε πλέον φίλοι, σ
ράν μου χώραν, —- παραλείπω τα έν Ναυπλίω χίλο·/ον ν' απάντησης». Ά λ λ ' ό Μανόλαρος Μανόλος ήΟελεν αφήσει καί υπαλλήλους καί
•καί έν "Αργεί, άφίνων αυτά να περιγράψη ó παπάς δεν εΐνε διά νά φοβήται τούς διαβόλους, Μαρίκες χαί Φράγκενες, διά νά υποχρέωση
'Αργβΐος λόγιος Μ., όστις άνεχάλυψε τήν ρ ί- που θα τον πάρουν πολύ γλήγορα, καί διότι έμέ. — Σατανά, τί έκαμα! — έγώ θέλω να
ζ α ν χαί τους χ λ ó ν ο υ ς τής γ ι α ο ύ ρ τ η ς , αυτός εΐνε μεγαλήτερος διάβολος καί άπό αυ γράψω τί υπέφερα εις τό ταξείδιόν μου, και
καθ" ήν στιγμήν επρόκειτο να πίωμεν εις τήν τόν τόν Πέτρον άχόμη. "Ετρεξεν ό Μανόλος γράφω τί Ικαμεν ό Μανόλος είς τά άτμό
Κολοκυθουν του "Αργούς τήν μαστίχαν μας, με τά τέσσερα, — ετσι περπατεΐ πάντοτε είς π λ ο ι ο ν έδώ ομοιάζω τόν άνταποκριτήν το&
ήτις, χάρις είς τάς ευλογίας ενός της πα τάς Καλάμας, ώστε μήν παραξενεύεσθε, άν ά- ί Α α ο ΰ » , ό όποιος γράφει ό,τι είδε είς τόν ύ
ρέας μας, δεν μας έθέρισε τ' άντερα.
κούετε πώς τρέχει με τέσσερα ποδάρια, — 6- πνο του· ομοιάζει καί αυτός τοΰ ήρωος τοί>
Αποβιβασθείς του άτμοπλοίοο διά νά εξέλ πεδέχΟη τόν ύπάλλη7^ον, του Ικαμε χίλιους ^έορ-Βλαντασοπούλου, του φαρμαχοποιοΟ, αύθω είς τήν Δουάνα, ó πανάρχαιος Διονύσης ó δυώ ντεμινάδες, ποϋ έξεκαρδίσθη καί αυτός ό τοϋ πεΰ έγραψε μιά φορά είς τόν έν Αθήναις
Κοντόγιαννης, όστις, χαί εκατόν γρόνων άν Σκίνερ τοΰ «Χρόνου» άπό τά γελοία, διότι υίόν του πώς δύω Καλόγηροι, φιλονεικήσαντες
γίνη, τα Γδια μουστάκια Οάχη, μοί εΐπεν, tos είς Ιβλεπεν ενα άνΟρωπον σάν αυτόν, ένδεδνμένον περί τής ήγουμενείας, άλληλοσφράγησαν, καί
τ· άτμόπλοιον τον φί λ ο ν σου- "Εστρεψα τους όμως με τής μαίμοΰς τήν φουστανέλλα, νά όταν τόν ήρώτησαν οι έ** λ ό γ ω Καλόγηροι,
οφθαλμούς χαί βλέπω τον άγαπητόν μου Μανό- κάνη τόσα κωμικά κινήματα, τά όποια άδυνα διατί έπραξε τοΰτο, διότι, άπήντησεν, έτσι
λαρον νά εξέρχεται έκ των χαρβούνων, καΟαρόν τεί καί νά φαντασθή ακόμη ό κωμικός τών μούρθε. "Οπως λοιπόν τούρθε εκείνου καί τον»
Σγουβις·ιανόν χαί πας-ριχον χαί λητριβάρην 'Α- Αθηνών Νικηφόρος. Ό υπάλληλος ύπέθεσεν Ιφυνεν, έτσι τούρθε καί τοΰ Κ^λαμιου άν-αλαγόνιον, νά τρέγη είς τήν 1ην τοΰ ατμόπλοι αυτόν βαστάζον τής πόλεως καί τόν διέταξεν ποκριτοΟ τοΰ «Ααοΰ», μέ τήν διαφοράν όμως
ου Οέσιν δια νά ύποδεχΟή ύπάλληλόν τινα των ν ά λ ά β η έπ' ώμου τά έπιπλα, όπερ καί έπραξε ότι δεν τοΰ Ιφυγεν, άλλ' ούδ' έλπίς υπάρχει
Καλαμών. Ε ρ ω τ ώ , διατί ó Μανόλαρος ακάθαρ μετά μεγάλης προθυμίας, διά λόγους μόνον νά τοΰ ί ύ γ η , επειδή ή κατάραις τών Καλογήτος ; μοί άπαντα ό βαρκαδόρος, διότι έκρύφθη είς αυτόν γνωστούς, καί είς έμέ μοναχά. Ό ρων επέδρασαν έπι τής κεφαλής του, ώς αί ιοιείς τά κάρβουνα διά ν' άποφύγη τήν συνάντη- Μανόλος ό,τι θέλεις κάνει, αρκεί νά καταλα καί μου έπί τής κεφαλής τοΰ πανοσιοτάτου
ΤΑ ΕΝ Τ Ω ' Τ Α Ξ Ε Ι Δ Ι Ω ' ΜΟΥ.

Ο Ζ Ω Χ I O Σ.

Άπέθαν' ό Κανάρης καί φίλοι μου καμπόσοι
Προσπάθησαν σ' εμένα όλ' ή βουλή νά δώση
Τήν ψήφο νά μιλήσω στον τάφο τοΰ Κανάρη·
Γιατί άνήθελ' άλλος κανείς τήν ψήφο πάρει,
0 ά τούπλεκε στεφάνι
Με όσα έχει κάνει.
Μα είς εμένα χι' άλλους δεν ήτανε συμφέρον
ΙΝά δοξασθή στόν τάφο ό ψαριανός ό γέρων,
Καί διά τούτο ήτον ανάγκη νά κερδίσω
Μόνος έγώ τήν ψήφο γιά νά τοΰ μηδενίσω
Με τήν καλή μου γλώσσα
Τά άθλα του τά τόσα.
|Γ αυτά λ ο ι τ ό ν κ ι ' εκείνα χαί θόρυβο μεγάλο
Τών βουλευτών επήρα τήν ψήφο γιά
βγάλω
Έ ν α ωραίο λόγο στόν τάφο τοΰ Κανάρη.
« Ά λ λ α . εμπιστεύθηκαν σ' εμε τόν κατεργάρη.
Ιΐοΰ όλους των τούς βάνω
Στό γάδαρο απάνω.

Σάν είδα πώς μ' εδόθη τών βουλευτών ή ψήφος,
Αμέσως τότε πήρα τοΰ ρήτορος τό ύφος,
Καί μέ τά δυώ μου χέρια αρχίνισα νά γράφω
Εκείνα ποΰ σκεπτόμουν νά ψ ά λ λ ω εις τόν τάφο
Τοΰ ναύαρχου Κανάρη
Με νοστιμιά καί χάρι.
Ξεφύτρωσα στή μέση xt' αρχίνισα και τουπα
Στόν τάοο του απάνω όσα δεν σέρν' ή σκούπα,
Καίμέ καμπόσα λόγια τόν έκαμα ρεζίλη,
Γιατί τό Οέλαν έτσι καμπόσοι καλοί φίλοι,
IIοΰ με τραβοΰν κοντά των
Γιά τά συμφέροντα των.
Ανοίξανε καμπόσοι τό στόμα των σάν γλάροι,
Σάν άκουσαν νά βρίζω τόν ναύαρχο Κανάρη,
Ποΰ μ' έκαμε μεγάλα καλά εις τή ζωη μου,
Καί έ'^ωj& ώς τώρα και τ _ πόληψι' μ ο υ .
Εκείνα ένθυμοϋντο
Κ::: ί3-.αυρο/.θΓ.οΰν:ο.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
Μαγαράκη. Εύχομαι κ' εγώ μετά των Καλογή- κάμη έδικόν του, επειδή και έχει ψήφους. Ο ποΰ έξ αιτίας σου δέν έγραψα ούτε διά τό
ποϋ κρατείς μέχρι τοϋδε κλεισμένον,
ρων νά ίδω τον ανταποκριτής τοϋ «Ααοϋ» τα-|Μανόλος δέν εν ει ανάγκην τοιούτων μέσων, γυμνάσιον
γυυ
χέως εις τον Βουλκάνον. <— Κύτταξε πόσον Ό Μανόλος κάμει έργα, και έργα ποϋ άποΟα- ούτ ε διά τήν λιμενικήν έπιτροπήν, ήτις έχει
παρε*τράπην τοϋ δέματος μου, ως παρεκτρέ- νάτισαν τ'όνομα του και τόνέκαμαν άπότω-τόσας χιλιάόας ίραχ και δέν έκαμεν ακόμη
πεται είς φίλος Μαντινεύς ενός φίλου μου Κα- ρα άοίδιον τόν άνίδεον. Ό Μανόλος κατεσκεύα»|εναρξιν του λΐμένος^ιμας, ούδ' έλπίς υπάρχει
λαμίου εις τα συζυγικά του καθήκοντα.
σε παρισινούς δρόμους είς τήν Πόλιν μας· ου- να κάμη, ένω τό Γύθειον, πόλις μικροσκοπική
*Ας ήνε λοιπόν, άς άίρήσω τά πάντα εις τήν νασαι νά περιπατής τάς νύκτας ως εις τό σπή- απέναντι τών Καλαμών, έχει αποπερατώσει
π ά ν τ α , ώς άφησα προ πολλού εις τήν ήσυ- τι σου. Έ γ ώ διήλθον πολλάς οδούς και έθαύ- αυτόν πρό πέντε ετών, ούτε περί τών επιτρό
χίαν του τόν κλεινόν Πετράκην μου, και άς μασα και διά τήν κατασκευήν αυτών και διά πων τοϋ ιεροϋ Ναοΰ τοϋ αγίου Νικολάου, ποϋ
έλθω εις τό προκείμενον.
τήν καθαριότητα. Ά ! ή εύωδία ή άναδιδομένη άφίνουν νά κρημνισθί]' τό τείχος αύτοϋ και νά
Λοιπόν, προκείμενον, ήχο; πλαγίου τετάρ- άπό τάς πλατείας δεν ιύρίσκεται ούτε εις τ'ά- καταπλακώση, Κύριος οίδε, πόσους Χριστια
του. Έξελθών εις τήν παραλίαν, ευρον τόν χούρια τοϋ Καλιάνη. Αί οδοί βρίθουσι χοίρων, νούς, ούτε περιττής παντελούς Γκαταστροφής
καθηγητήν τών γ α λ λ ι κ ώ ν του Γυμνασίου νά ζώων, τά όποια υπεραγαπά! ό Μανόλος ώς ό- τών προϊόντων τοϋ Νομοΰ Μεσσηνίας, ού;ε
φιλονεικΐ) και νά έτοιμαζηται νά έπιτεθή ώς μοιάζοντα αυτόν μόνον κατά τό πάχος. Διερ- περί τών φόνων, οίτινες καθ* έκάστην λαμβάβασιβουζοϋκος κατά τοδ βαρκαδόρου, διότι του -/όμενος τήν κατωφερή όδόν τών αγίων Τα- νουσι χώραν, και έλπ'ις υπάρχει, συνεπεία τού
έζήτε: ό πτωχός τόν κόπον του, και ό κύριος ξιαρχών, ολίγον έλειψε νάσυντρίψω τήν σοφήν των, νά ξεκληρισθή'_ ή ωραία Μεσσηνία πολύ
καθηγητής τοΰ έδιδε μικράν μόνον άμοιβήν. κεφαλήν μου, και νά έλθω εις Αθήνας άκέφα ταχέως, ούτε περί τόσων ά λ λ ω ν , σπουδαίων
"Ε, λ έ γ ω τότε εις τόν βαρκαδόρον, κάτσε φρό- λος, ώς εινε τό κόμμα του σεβασμίου γέρον αντικειμένων. Πάντα ταϋτα Οά περιγράψω,άμα
νιμα, διότι αυτός ό κύριος θά σε δείρη, επειδή τος ΗερρωτοΟ άκέφαλον εις Καλάμας. Έβλα- αφιχθώ είς "Αθήνας, ότε Οά συμμαζεύσω τον
ξεκουρασμένος ων (έκοιμάτο άπό τό Ναύπλιον σφήμησα και φεούς κ»ί αγίους διά τόν δρόμον αποστατην νουν μου, διότι τόν έχω χάσει, μή
μέχρι τής παραλίας μας, χωρίς ποσώς νά ση- αυτόν, δτε ό φίλος μου Μιχαλακέας μέ εΐπε, δυνάαενος ν' άποχωρισΟή ουδε στιγμήν του
κωθ? ) έχει ηρακλείους δυνάμεις και ειμπορεί μή βλασφημάς και ό δήμαρχος μας Οά φτειάση -/αριεστάτου καρβουνιάρη Μανόλου, είς τοϋ ο
μιά γροθιά νά σε κατρακυλίση, πτωχέ μου, και αυτόν τόν δρόμον τώρα κοντά. —Βέβαια, ποίου τα ώτα λ έ γ ε ι :
εις τήν θάλασσαν, ή νά σου σπάση τά μισο- είπον έγώ, άν δεν τόν φτειάση ό Μανόλος, θα
JUavóÀact, Μανό)ορε,
σπασμένα στρίποδα τοΰ κρεββατιοΰ του είς τήν τόν φτειάση ό νέος Δήμαρχος. Α ! Οχι, μοι
Ό vùû; οου πώς ξίμόλαρε.
ΑΡΙίΤΟΦΑΝΒΙ.
ράχιν σου. Τό κακόν προελήφθη, συνεπεία της απήντησε, διότι ό Μανόλαρος έφτειασεν όλους
μ,εσολαβήσεώς μου, τ' ομολογώ, διότι ό κ. κα- τούς δρόμους τής Φυτείας, και άφησε, τω άνθηγητής δεν μέ είξεύρει, και ανάγκη νά μάθτ) ταπήντησα, τούς παρακειμένους της μονής
πώς έγώ τόν έγλύτωσα άπό τήν κακήν έ/είνην Πλατείας και μάλιστα τοϋ Ξενοδοχείου του
ώραν. Ώ , ώ, βλέπω πώς κακή εΐνε και δι' έμέ ΙΙόρτα, ποϋ κόντεψε νά γίνη πόρτα προχθές
αυτή ή ώρα, διότι, άντί νά γράψω ό,τι εχω εις τήν έσπέραν, ποϋ επήγα νά μοϋ χάμη τά μουτό κεφάλι μου, γράφω ό,τι έκαμεν ό Ινας και ό σαφιρλίκια ό φίλος μου Ζουπακάκης. Δεν μ' άΚατά τήν «Τουρκίανκ γ α λ λ ι κ ή ν έφημεοίν.
άλλος, σάν νά ήμαι κανένας ιστορικός. Είς τό φίνεις, αδελφέ, μέ τόν Μανόλο σου και μέ τούς τής Κων)πόλεως, πρωθυπουργός τής Ελλάδος
διάβολο και ό Μανόλος και ό κύριος καθηγη- δρόμους σας και τά λοιπά σας κολοκύθια κληθήσεται ό Υ ψ η λ ά ν τ η ς . Ποϋ στό διάβολο
τής μέ τά σπασμένα στρίποδα του.
Δρόμοι αύτοι, νά ήναι σωροί αί άκαθαρσίαι τών περνούν μυρουδιά οί Τοϋρκοι τί κάμομεν και
Αδελφέ, εινε άνυπόφορον ! Έ γ ώ έκατήντη- διαφόρων ζώων, πλατεϊαι αύται, και νά περι τί δέν Οά κάμωμεν ; είναι φοβερόν πράγμα. Τό
σα είς τό έργον μου χειρότερος και άπό τόν φέοωνται και τρέφωνται χοίροι και γαδάροι; Αύ ίδιο συνέβη και όταν έφερον είς τόν Πειραιά
Μανόλον, όστις, αντί νά κάμη ό,τι έχει άνάγ- τός ό κύρ Μαν όλος, αντί νάχαρίση είς τόν τά όπλα. Ένω ημείς δέν είξεύραμεν τίποτε, ή
κην ό δήμος, κάμνει τό άντίθετον Α. Χ. εΐνε ζ η μ ι ω θ έ ν τ α ένοικιαστήν τών ώνίων τάς «Τουρκία» μας ανήγγειλε τοϋτο πρώτη και
φίλος τοϋ Πέτρου, εΐχεν ενοικιάσει άλλοτε τόν 8 χιλ. δρ., έπρεπε νά λάβη και έξοδεύση αύ- άπό αυτήν τό έμάθαμεν. Παράξενο !
δημοτικόν' φόρον τών ώνίων, ποϋ όνιον νά μήν τάς είς τήν έπισκευήν τών οδών, ό·/ι δι' άμμου
γίνη ό κύρ Δήμαρχος τών Καλαμών, και άντί άλλα όπως γίνωνται αί τής πρωτευούσης ό
Τήν διαμαρτύρησιν τής Ελλάδος περί τοϋ
νά ζητήσϊ) και λάβη παρ' αύτοϋ τό άντίτιμον δοί. "Αφησε με, αδελφέ, νέ μήν ανοίξω τό στό άποκλεισμοΟ τοΰ κόλπου τής "Αρτας υπεστή
τής ενοικιάσεως, έχάρισεν αύτώ οκτώ χιλιάδας μα μου και σοΰ κάμω τόν Μανόλο σου ποϋ νά ριξε και ή Ι τ α λ ί α . Χαρά σ'έμάς.
δρ., λ ό γ ω ότι υπέστη οΰτος μεγάλας ζημίας, μήν τόν ξεπλύνω] ούτε τοΰ νησιοΰ ό ποταμός
'Εάν όμως ό αξιότιμος ενοικιαστής ώφελεΐτο Φασκέλο>σέ τον και άφησε τον, διότι άνέβησαν
Πέντε Τοϋρκοι είς τά μεθόρια ν ε ο σ ύ λ ε κ ^ ,
100 χιλ. δρ. ό κύριος αυτός δέν Οά έδιδεν ουδέ οί καπνοί είς τήν κεφαλήν μου
καταδιώκοντες ένα χριστιανό·», είσήλθον είς τό
όββλόν είς τόν δήμον. Πόσον καλός ό κύρ Μα
Νά σέ πάρη ό διάβολος για κεφαλή, τέτοια έδαφος ημών, όπου ένας δεκανεύς, φοράρας τί
νόλος και φιλάνθρωπος άνθρωπος ό δήμαρχος ποϋ είσαι, τέτοια κάνεις. Έγώ είχον ύπ' όψιν σπαθί του, επήρε τά όπλα τών 5 Τούρκων ΧΓ
μας ! Δέν τό έκαμε δι' άλλον σκοπόν, ώς όια- νά γράψω ά λ λ α πράγματα, *αί σύ μέ τόν Μα μέ τής κλοτσαΐς τούς έδιωξε. Παλληκάρ
ÛtO£C ό Πέτρος, ότι τάχα τοϋ έχάρισε τάς δρ, νόλαρό σου μοϋ έτάραξες και μοϋ ανέτρεψε τής φακής Οά ήτο αυτός ό δεκανεύς.
αύτάς, διάνα τόν απόσπαση άπό αυτόν και τόνί τούς κύκλους μου. Είς τ'ανάθεμα, Μανόλαρε
(

Χ

ΚΟΥΛΟΥΒΑΧΑΤΑ-

4

δου, χ ρ ί νά ίημο-εύσν) και τήν βιάψευαιν τοϋ μεν τάς ίξα*νάδβς μας, χωρίς ό κόσμος <α
ύπουργοϋ μας Τρικούπη', ό ό-οϊος έθύμωσε κ<?ι γελα μ' Έ μ α ς .
έγραψι στόν ξεκουτιασμένο Κουντουρ;ώτην νάι
Α υ π ο ύ μ ε θ α π ο λ ό, ότι ό *Αρχίλοχθί
ζητήστ παρά τοΰ Λκ'γυάρδου τήν διάψευσιν τής προπαρελΟουσης εβδομάδος σοΰ έχάλο · :ό
τών όσων έγραψε ψευδώς προς τήν κυβέρνησίν , πρωινό σου μαχμουρλίχι και κέφι, άλλά ?ετου. Ό κύρ Ααγυάρδος τά 'ε^οειάστη και άμε-, βαιωΟήτε ότι κιρί τούτοι» 6ύ φροντίς ημών, όΣτάς Πάτρας έγινε κατακλυσμός και έπνί-'
έγραψε πρός τόν Κουντουριώτην ότι, επί. σον υμών, — δέν διδομεν ένα παρά.
γησαν πέντε άνθρωποι. Μικρό τό
Ο Χ Ο *πέ-^
Χαίρε και δέξου τήν έ'κφρασιν τής ύπολήτο Χκακο
απε ψευδών πληροφοριών βασισθείς, έγραψεν όσα
ναντι τοϋ μεγάλου κατακλυσμού. Νά έπνίγον- έγραψεν είς τήν κυβέρνησίν του και ότι τά ά- ψ
μας, άν Οέλης. '
το όλοι οί Πατρινοί, τότε vai, ήθέλαμεν ειπεί ότι ναιρεΐ πάντα. Τοιουτοτρόπως έΟριαμβεύσαμεν
Ό Α. τοϋ Π. Π.
ήτο
κατακλυσμός.
και κατά τής Α γ γ λ ί α ς . Πιάστε την τώρα την
(χαΟ' ήμας, τίποτε δέ κατ' έμέ).
χαρά μας.
Έ ν Σύρω έγεννήθησαν δύο νέαι συνάδελφοι
ή «Ήμερα» και τό «έθνος». Ταϊς εύχόμεθα |χ
Φ α ί ν ε τ α ι ότι δέν ήσαν αληθή όσα μας έΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ.
Βάθους καρδίας καλήν είς τό στάδιόν των άπο- πληροφόρησαν περί τών έν τώ ζυΟο^ωλείω τοϋ
τυχίαν ή έπιτυχίαν, διότι έκ τών δύο ενα θά Π α ν θ έ ο υ συμβαινόντων. Είς τόν «Άρχίλοχον» τής Κυριακής μετά τάς προσήκουσας έ
αομβρ.
ρευνας πρός άνακάλυψιν τής αληθείας, θέλο( ί θ κ ϊ α ν τ α στείρο ν
Α.
Τόν Άριστ. Δόσιον έιευθυντήν τοϋ « Α ρ χ α γ  μεν γράψει τήν άλήθείαν, πρός ήσυχίαν τοϋ
γέλου» έδιωξαν οί μέτοχοι αύτοϋ παμψηφεί. κοινοϋ και τών πολυπληθών θαμόνιίν τοϋ αξιό
Σ ό φ ι α 12 7β;:ίου.
ΤΊ συμβαίνει ; Μήπως τούς έτρωγε τά λεπτά ; λογου τούτου καταστήματος, ώς τό γε φρονοΰΧθίς συ^ήφΟη μάχη, ή νίκη έκλινε ν είς τούς
μεν. Ό δέ διευθυντής τής αστυνομίας νά ήναι
'Π ενάρετος σύζυγος τοϋ κ. Κατζίμπαλη συνετότερος διά νά μή μετανοήση. "Αν δέ Οέ- ρώσους Αί άπωλειαι τών τρούρκων είσιν άγνωροι.
Κ ω ")π ό λ ε ι 12.
Κ α λ υ ψ ώ απεβίωσε, βαΟυτάτην λύπην άφή- λη πόλεμον, είμεθα έτοιμοι και ξ ε β ρ α κ ω
σασα είς αυτόν και τούς συγγενείς. Έπευχόμε- μ έ ν ο ι. Μάς εννοεί; *Αν Οχι, τοϋ δίδομεν και
Ό Σουλτάνος θέλει είσάξει είς δίκην τό^
καταλαμβάνει οπόταν Οέλη. Τών φρονίμων Οσμάν πασάν, διά τάς τελευταίας μάνας.
Οα αύτοίς πάσαν παραμυθίαν.
ολίγα.
Σ ι σ τ ό β ι ο ν 12.
Ό «Νεολόγος» έγραψε ότι έγένοντο προ
Είς τήν σημερινήν μάχην άπωλέσθησα^ 1000
τάσεις είς τόν δήμαρχον Αθηναίων νά διοχεΌ φίλος καλλιτέχνης κ. Γ. Ίακωβίδης, δια
τοϋρκοι,
αί οέ απώλεια: τών ρώ?ων άγνωστοι.
τεύσωσιν έκ τοϋ φαληρικοΰ πεδίου θαλάσσιον γωνισθείς έν τή ζωγραφική μόνος, ένίκησεν
ύδωρ είς Α θ ή ν α ς πρός καταβρεγμόν τών ό | εαυτόν και έκέρδισε τό βραβείον. Πάς έπαινος
δών. Ό δυστυχής κάτι Οα έπαθε, και δέν ξέρει διά τόν νεαρόν (είναι πέντε χρονών ακόμη, μ' ό
πλέον τί τοϋ γίνεται.
λον ότι έχει γένεια μιά όκά), είναι περιττός,
άρκούμεΟα μόνον ν' άντιγράψωμεν τόν πανηΤΙ «Καρτερία» &ς άνοιξη τά μάτια της και γυρικόν αύτοϋ έν ολίγοις έκ τής εκθέσεως τοϋ
άς μάθη, ότι τό ά γ α λ μ α , τό οποίον οί κ. Ψυ- διευθ. τοΰ πολυτεχνείου,πρός τόν ύπουργόντής
Ό γηραιός συνταξιούχος τοΰ γυμνασίου
τάλαι έχουσι πρό αιώνος έν τώ έργαστασίω δημοσίας εκπαιδεύσεως έχοντα ώς εξής :
Ναυπλίας Βασ. ό Μπακόπουλος έπί μακρόν
αυτών, και τό όποιον ούτος, Κύριος£οίδεν, έκ
Έν τω τής Γραφικής διαγωνισμω κατήλθεν χρόνον προγυμνασθείς ύπό τής τριανδρίας τοϋ>
τίνων λόγων ορμώμενος, ζητεί νά πώληση εις είς και μόνος, τοϋτο δέ ουχί τόσον δι' έλλειψιν
ωρολογίου τού "Ιντζ-καλέ, και ύποστάς τήν άτό έθνος, πάν άλλο παριστά ή τόν ήρωα Κα άλλων συναθλητών, όσον ένεκα τής πλειστάπολυτήριον δοκιμασίαν, εκρίθη άξιος προβιβανάρην. Είναι άπλοϋν έργον τής φαντασίας τών κις έκδηλωθείσης ικανότητος τοΰ διαγωνισθένσμοϋ. Εύχόμεθα τω γηραιω σπουδαστή νά δρέκ. καλλιτεχνών, και παριστάνει ένα φαντασιώ τος, ήτις άναγκαίως, ούτως ειπείν, άπεμόνωψ η άνέτως και έπί μακρόν τούς ά δ à μ α νδη πυρπολητήν. Ναι κύρ Κανελλιδη, και μή σεν εντελώς αυτόν. Ούτος ήν ό έκ Αέζβου Γ.
τ α ς, ών χάριν ήρχίσεν έκ νέου τό στάδιον τοϋ
χοιμάσαι.
Ίακωβίδης ετών 2 5 , ός-ις άπό επταετίας σπου σπουδαστοϋ.
Δ.
δάζων έν τή ημετέρα σχολή, οσάκις διηγωνί«
*
Πρό πολλοΰ υπάρχει έν "Αθήναις εγκαθιδρυ σΟη είτε έν τ^ Γλυπτική, είτε έν τί) Γραφική,
Ό έν Ηειραιεί Ευστράτιος Κ. Στρ. . . νά μή
μένη φεβερά εταιρία κιβδηλοποιοών, ήτις κα άείποτε έτυχε τοΰ πρώτου βραβείου. Τό δυσχε
περνά
άπό τήν όδόν άγ. Διονυσίου και Φα λ η
τασκευάζει ψευδή αγαλμάτια και ά λ λ α άρ·/αία, ρές Ιργον συνετίλεσεν ό νέος ζωγράφος έν ήρέως
γιά
νά μή έχωμεν κακοξεμπερδέμα τα
τιωλοΰσα αυτά βαρυτίμως είς τούς Ευρωπαί μέραις πεντήκοντα, παρέδωκε δηλ. τό έργον
Γρέχα
γύρευε.
— Κι άν περνά και δέν περνά
ους, έξ ών πολλάς μέχρι τοϋδε έθησαύρισαν του δέκα ημέρας ταχύτερον τής ταχθείσης αύχιλιάδας. Τά ονόματα^ τών αποτρόπαιων τού ω προθεσμίας, και όμως παρέδωκεν έργον, τά παποϋτσα του χαλνά.
* «
των κιβδηλοποιών θελομεν δημοσιεύσει προ-foov τοΰ οποίου, κατά τε τήν κρίσιν τών κριτών
•
σεχώς και εκτυλίξει όλας τάς βδελλυοάς ά π ά - ι ί ή ν έμήν, δέν παρεδόθη εισέτι ύπό μαθη
Ό
έν
Πειραιεΐ
Χαρίλαος
Βουτσινάς, άς προ
τας αυτών, όσον μάλλον και καταγγελία έγέ τού είς τήν ήμετέραν σχολήν άπ' αυτής τής
σέξτ)
νά
μή
ξαναβα/.λττ)
τήν
σκάλαν είς
νετο κατ' αυτών και ανακρίσεις ενεργούνται. συστάσεως της μέχρι τής σήμερον.
τείχη του Η. Κ. και ;ιλέπτει τά περιστέρια*
Μετά ταύτα συγχαιρόμενοι τόν κ. Ίακωβίδην διότι Οά πάθη χονδρό μασκαραλίκι. Μή Βρατ,
Ζήτω ή προστάτις Α γ γ λ ί α . "Ομολογουμέ έκ ψυχής, και Οεωρούντες τόν Ορίαμβον αυτού — Σ. Α. Καλά σοΰ τα λέγει, κλεπτοπ;ριστερά.
νως ημείς οί ρωμνοί είμεθα σωστοί ρωμνοί. ώς ήμέτερον Ορίαμβον, τόν ύπο/ρεοΰμεν νά
* «
.
*
Μισοϋμεν τήν 'Ρωσίαν έν δικαίω, όσον αγαπά ό μάς τρατάρη εις τήν μπυραρία τοϋ Πανθέου
Ό Σ. Σαμαράς νά μή πειράζη έν τω Οεάτρω
μεγάλος Τρικούπης τήν Ά γ γ λ ί α ν . Αύτη όμως τρεις- όκάδας μπύρα, διά νά μήν τόν πάρη ό διά
τοϋ "Απόλλωνος τάς νεανίδας και ιδίως τήν Α.
ή "Αγγλία τι μάς έφτειασε ακούσετε. Ό Αα- βόλος. *Ας σκεφθί).
Β. διότι Οά τοϋ σπάσουν τά γαϊδουρινά του μού
γυάρίος πρεσβευτής τής "Αγγλίας έν Κων)πότρα. Κ. Μ. — Σ. Α· "Ας τοϋ τά σπάσουν διά
λει, έγραψε πρός τόν ύπουργόν
τής'Αγνα ηναι σπασμένα.
γ λ ί α ς λόρδον Δέρβυ ότι, καθά έπληροφορήθη,
Προς τον 'Λργείο; Κύριον RI.
* Ο
τό έν Κων)πόλει ελληνικών προξενείον άπεφυ*
Έάν εύαρεστήσΟε, γράψετε μας πρός ποίον
λάκισε πάντας τούς έν ταϊς φυλακαίς κρατου
Είς τό προπαρελΟόν Σάς φύλον μέ ήπείμένους βαρυποίνους κατάδικους και έξαπέςειλεν όνομα ή ψευδώνυμον δυνάμεθα νά πεμψωμεν λουν νά μή διέλθω πλέον τών στηλών, "1ί τούς
είς Ε λ λ ά δ α , όπως καταταγθώσιν είς τόν στρα- έπιστοίνήν και λαβητε αυτήν ασφαλώς. Έ χ ο ή, τάς αναιδείς και ανήθικους, ή νέος είναι, ή
τόν αυτής. Ό Δέρβυς έζήτησεν επεξηγήσεις I ^ μεγάλην τήν έπιθυμίαν νά σάς απαντήσω νέα ώς περικαθάρματα τών άγυιών τούς περι
παρά τοδ Στούαρτ τοϋ πρεσβευτοΰ τής Ά γ γ λ ί - με* ε'ί όσα μάς γράφετε· πρός ποίον ν' άπευ- φρονώ, και άς έλθουν έάν θέλουν είς τό παρά
τά "Ολύμπια Καφενεϊον ποϋ άδουν αί "Οθωμα
ας έν Αθήναις, ό κ. Τρικούτ,ης άπήντησεν ότι Ουνθώμεν;
πάντες οί έκ τών ελληνικών φυλακών τής
Ηιστεύομεν ότι Οά μας λύσητε τήν μικράν νοί. "Αλλος είναι όνοι διότι είναι αίσχος είς
Κων)πόλεως είς Ελλάδα άποσταλέντες ήσαν ταύτην άπορίαν, έκτος άν επιθυμητέ νά σάς ά- αυτήν τήν νεανίδα το έλαιηνόν άγγείον Τόσω
υ π ό δ ι κ ο ι και εστάλησαν, όπως δικασΟώσιν παντησωμεν, και ιοιως εις το τελευταίόν σας νά εμπαίζει είς αυτό τό κλωστοσχούαι. ΙΙέείς τά έλλην. δικασττοια. Ξέοετε τί συνέ€/; 'U τιλεσίγραφον, δημοσίως.
Σ. Λ. Ί ; ο ν ; ώί πρω
τρος ι Πιτρά/.ης.
Γ
' Α γ γ λ ί α έδημοσίευσεν είς τά επίσημα δίπλωμαΈγνωρίσΟημεν
επιστολών και καλόν ti- ·χ-.ΊΤ.ι>
τ:.<ά {γγρχφα »ΰ*ήΐ> * ί εγγρχ^ον τ ΐ ϋ Λαγυάρ-, -m ·»« γνωρ tiOwptv *?λλί·.ϊΐον f.r. ά/ταλ>?ςω·

Ό κ. Κρούπ έδώρησε πρό τοϋ θανάτου του
είς τόν άοίδιμον Κανάρην ίνα μι/ρούτσι/.ο
Κρούπ, μέ τί]ς μπαλίτσαις του, μέ ιτ\ζ ροδίτσαις, τ'άλογάχίο, και όλα του τάχρειαζούμενα. Μ' αυτό Οά πάρωμε τήν Πόλι.
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"Αλλά έγώ μ' έκεΐνα ποΰ είπα εις τόν γέρο
Απέδειξα είς όλους τούς ρήτορας πώς ξέρω
Χωρίς 'ντροπή ν' ανοίγω τ' ακράτητο μου στόμα
Rai νά εξευτελίζω στόν τάφο του ακόμα
Τόν ένα και τόν άλλον,
Μικρόν τε και μεγάλον.
Κι' έγώ 0υμοΰμαι ότι ήμουνα μοϋτσος πρώτος,
Rai πότε κουζινιέρης, και πότε καμερότος,
Και έξαφν' ό Κανάρης στά χίλια τόσα ypóvta
Έ χάρισε κι' έμενα ολόχρυσα γαλόνια,
Γιατ' ήμουνα κοντά του
Στά κατορθώματα του.
9
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Κι' έγώ θυμούμαι ότι είς τά σαράντα τρία,
Ποϋ ήτον ό Κανάρης είς τήν ΠρωΟυπουργεία,
^άν μ' έβλεπαν εμπρός των οί ναυτικοί οί άλλοι
Μέ τήν·/ρυσή κορώνα απάνω στό κεφάλι,
Μ'έπαίονανε στό Ytpt
Πμέρα με^ημρέρι.

Κανείς δέν μ' έτιμοϋσε και μ' είχαν στό στομάχι
Οί ναυτικοί μας όλοι και όλ' οί μονομάχοι.
Έφεύγανε μακρυά μου ωσάν νά είχα ψώρα,
Και μέ έπροσκαλοΰσαν κάθε στιγμή και ώρα
Εις τήν μονομαχία
Μέ λύσσα και μανία.
Κι' άν 6 Κανάρης τότε κατά καλή μου τύχη
Δέν ήτο νά μέ σώσγ) άπ' τών έχθρων τό νύχι,
Στήν πίστι μου δέν ξέρω άν ζοϋσα έως τώρα
Κι' άν ήμουνα εκείνος, ποϋ είμ' αυτή τήν ώρα.
Τέτοια καλά και άλλα
Μοϋ έκαμε μεγάλα.
Ά λ λ ά έγώ γιά τοϋτα, άντί νά τόν υμνήσω,
ϊ ά ν γάδαρος ποϋ είμαι έσκέφΟ^ν νά τόν βρίτω,
Μήπως και κολακεύσω μ' αυτό καμπόσους άλλους
Και ναυν.κ&ύ; τούς γυιούς μου τού; κάμουνε μεγάλους,
'Α^οϋ σ' εμένα πλέον
ΔΊν ϋ'νουν βαθμό ν νέον.
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ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
Ό Δημ Λ. Βερενίκης καί Δημ. Χρ. Συχομαν•δρόπουλβς ένέπεσαν εις τάς τ.Ί.εκτάνας του
έ'ρο>τος χαί.ήρξαντο ηθικώς καί ολικώς φΟειρόμενοι. Ταύτα διά τους γονείς αυτών. Ζερζεβούλης. — Σ. Α. Δεν άφίνεις τά παιδιά ήσυ
χα, Ζερζεβούλ /
-

Πδοποιεΐται ή νεανις Ε. Μ. ότι Ό φίλτατός
της Πΰο οσονούπω άοικνεϊται έκ Β . . . όπου έσπούδαζε* αναγγέλλοντας τοΰτο τη δεσποινίδι
Ε. II., νομίζομεν ότι τήν εύχαριστοϋμεν. Δ. Κ..
— Σ. Α. Καί πολύ μάλιστα. Καλέ τι λόγος .'
Ά λ λ α δεσποσύνη Δ. Κ., τί είναι αυτά που λέ
γεις τής φίλης σ ο υ ; Κατεργάρα. Κ α λ ό . . .
* * · ·

βουλεμένος τους εαυτού συμπατρίώτας του εμΆντιφάλαγγάρχης τις έπί Κουμουνδουράπαϊξαι εαυτόν έγυμνώσατο, χαί μουτζορωθείς κη έδωκεν ήμέραν τινά είς τούς φ α λ α γ γ ί τ ε ς
τάς οδούς περιέτρεχε. Γυνή δέ τις τρελή ίδοϋ- τό εξής πρόσταγμα «εμπρός, κύριοι φοιτηταί,
σα αυτόν, πορευσόμεΟα, είπε, φίλε, είς Κέρκυ- έμβάτε μέσα πρός παραλαβήν όπλων μάρρρρςς.
ραν τό φρενοκομεΐον γάρ αυτής εστίν ήμέτερον
Δημόκριτος.
οίκημα. Τσετσερές. — Σ. Α. Δηλαδή εκείνου καί
»
σσΰ, κύρ Τσετσερέ. Πόση μωρία κατατρώγει
Συμβουλέύβμεν
τόν
έν Πειραιεϊ Παναγ. Κατην καραν σου.
ζάζην,
τόν
χονδρογάδαρο
ν' άγΟράση καί το
* *
σημερινον φύλλον τοΰ Αριστοφάνους, καί νά
Ερωτηθείς ό έλεγειοποιός Ε. Στροτουδάχης περιέλΟη τά καταστήματα χασκογελών ώ ς
ύπό τίνος, ποίον ήτο τό επάγγελμα του πρό βλάξ. Βρε παληάτσο δέν τηράς τήν τύφλα σου
του νά μετέλΟη][τόν ποιητήν. Δέν δύναμαι, κύ αλλά θέλεις νά μοΰ γίνης ρήτωρ; Δόσε καί τό
ριε, άπεκρίΟη, νά σας τό είπω, άλλά σας παρα παρόν τω γείτωνά σου Η λ ί α . - . ν' «ναγνώσή.
καλώ νά τό ύποΟέσητε.
Μου-Βρος. — Σ. Α. Βρε τεΐν' τοΰτα ;
* *

*

"09ων ό 'Ρέντζ*ς, ή "Ρωμαϊκή δρχαιότης,
αγοράζων έν τή άγορα βόειον κρέας καί ίδών
καί τόν Ι/Στρατουδάκην, τόν (/οελφόν τοΰ έλεγε*.οποιοΰ αγοράζοντα τό αυτό, εΐπεν. Ω
καλημέρα! καθώς βλέπω β ώ δ ι κ ' έ γ ώ , ^ώδικ'έ
γ ώ . Άκουσας δ'αυτόν ό κρεοπώλης, εφη. Νά I• -*
•\ας γραμματισμένος που λέγει τήν άλήΟειαν.
* *
Ό Εμμ. Τζανιδης, ό τών Σκυρίων παίγνιον

Παρακαλείται ή έν τ ή όδώ Κόδρου δεσποι
νίς Αι. Κ. νά μή έργολαβή μετά τών τυνόντων είς τούς περιπάτους καί τό θέατρον, νομίζουσα ό*τι εμπαίζει αυτούς, διότι είναι γελοία.
*Ε:ς φίλος της. — Τήν δουλειά σου, δεσποινίς.

ν

Παρακαλείται © γνωστός μας . . . Εδουάρ
δος 'Ράϊνεκ νά μην εξέρχεται εί$ τό μπαλκόνι
καί παρατηρειξ αντίκρυ σάν χαχας, διότι πασίγγνωστος είναι τοις πάσιν, ότι εΐναι χαλντού-ης . . . . Επόπτης . . . — £. Αι Ό 'Ράϊ
νεκ Οά σέ δείρη έπί τέλους, κύριε 'Επόπτα, καί
άνοιΕε ά μάτια σου.
* »

ΜΩΑΜΕΘ,
ΐπνον ίΛαφρον, πιστοί μου, καί τά Ουρί τοΰ παραδείσου τοΰ Α λ λ ά χ έν σχήματι κοράκων Οά
καΟηδύνωσι τάς τρυφερά; σάρκας σα;. ΚοιμηΟήτε !

