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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 

Αι' Ικαυτον στίχον λ«ττΐ. 8 0 
At ά-οίίίξει< υπογράφονται τιαρί 

μίνον του II. ΠηγαόΊώτου· ή ί ί 
συνδρομή elvi ùiroyρίωτιχή δι' I» 
ϊ τ ο ; και προπληρόνϊται ιίς Α θ ή ν α ς . 

Φίλε Αριστοφάνη. 

"Οταν δέν έγη χάνεις δουλειά, κυττάζει ταϊς 
πομπαίς τών γειτόνων του. II ρογ Οές μου κα-
τίβη νά κατέβω στον Πειραιά· είχα πολύ και
ρό να τον 'δώ, καί τον έπεΟύμησα· έπειτα, ώς 
καθώς όλοι μας ξέρομεν, ό ΙΙειραιας είναι εις 
ίλους επιθυμητός, χαί δια το λιμάνι του, και 
διά τά πλοία, και δια τα μπάνια και δια τά κα
ταστήματα τά βιομηχανικά, άπό τα όποια ζ ή 
τόση φτωχολογιά. 

"Οταν ξίχίνησα άπό την Ωραία Ελλάδα για 
τον σιδηρόδρομο, ίκαμα τον σταυρό μου μετά 
δυώ^μου χέρια, διά νά μέ φυλάη άπό τά γαμη-
λά και ψηλά πεσίματα, διότι ούκ έγει ζωής α
σφάλεια :όποιος ταξειδεύει μέ τον σιδηρό 
ϊρομο, 6γι διότι μπορεί ν' ανοίξουν έξαφνα 
ή πόρταις και νά πέση νά σκοτωθή, άλλα 
ο*ιότι σί όποιο βαγόνι καί αν μπη υστέρα άπό 
ιό μεσημέρι, τρέχει το φοβερό κίνδυνο να πα-
στωΟή σα σαρδέλα, νά λυώση σαν κερί άπό 
τόν ίίρω, νά σκάση μ' ολίγα λόγια σαν κουκκί, 
καί όλα αυτά, διότι ό κυρ διευθυντής του σι
δηροδρόμου νομίζει αμαρτία νά πρόσθεση ένα 
ουώ τρεις καρότσαις παραπάνω. 

Δεν φθάνουν όλα αυτά τά βάσανα, αλλά έ-
γομεν καί άΑλα μεγαλήτερα, διότι άμα ποϋ 
εμβουν οί επιβάται μέσα καί μείνουν άπ' έξω 
οί μισοί, τότβ οργίζουν τά σοΰρτα φέρτα, οί 
πηγαινοεργομοι τής μηχανές, διάνα πάρη καί 
κόλληση και άλλα βαγόνια, σα νά ήναι οί 
έπιβάται γαϊδούρια, τά όποια δίνουν τον παρά 
τους διά νά τους μεταχειρίζεται ό κυρ ΙΙαρα-
σκευαίοης όπως θέλει καί του αρέσει, και σά 
νάέ-/ουν στραβομό νά βάνουν άπό μιας αρ
γής όταις καρότσαις φτάνουν, όταν βλέπουν 
πώς Οά ένουν μεγάλη συρροή. 

Δεν Οα καταδεχούμουνα ποτέ νά κάμω λό
γο διά τά μασκαροκαμώματα τής εταιρίας 
του σιδηροδρόμου, άν δεν άκουα προγθές την 
Κυριακή όλο τον κόσμο νά φωνάζη καί νά λέ-
γη — Μωρέ, δεν βρίσκεται μιά εφημερίδα νά 
γράψη καί νά δώση ένα λούστρο τής εται
ρίας διά τήν μεγάλη κακοήθεια της, ή οποία, 
ένω κερδίζει χίλια τοις εκατό, κάνει τον λαό 
νά υποφέργ] τόσα καί ν' άποΟάνη άπό ασφυξία. 
— Τέτοια καί άλλα διά τον σιδηρόδρομο, άς 
πούμε τώρα καί ολίγα παράξβνα itcù είδα ςόν 
Πειραιά. 

Ά μ α ποϋ βγήκα, παρουσιάστηκε μπρος σ τ α 

μάτια μου πρώτη μία πλατεία μέ δενοροφυτεία, 
καί εις τήν οποίαν είδα ατημένα κάτι παλούκια 
μέ έπιγραφαΐς αμή θίγετε τά άνθη, είναι στο
λισμός χαί υγεία 2 . Μωρέ μπράβο, είπα μέσα 
μου, νά δήμαρχος μιά φορά, που φροντίζει γιά 
τήν υγεία τών πολιτών, καί όχι σάν τόν δ<κό> 
μας -.όν φίλο δήμαρχο, που κοντεύει νά μ£ς 
πνίξη άπό τήν σκόνη, καί δέν τοϋ βαστά ή 
καρδιά του νά βγάνη ένα διάταγμα νά απαγό
ρευση τόν αέρα άπό τοϋ νά φυσά καί σηκώνη 
τή σκόνη. 

Μόλις έπροχώρησα ολίγο, καίνέον Οαϋμ,α 
παρουσιάσθη στά μάτια μου. Στήν πλατεία εί
χε παραταγμένα τά τράπεζα του ενας ξενοδό
χος διά στολισμό καί υγεία βέβαια καί αυτός, 
όπου πολλοί έγέμιζαν τήν παραδαρμένη των 
μέ μεγάλη όρεξι, ή οποία έγαργάλισε καί τήν 
δική μου. ΈκάΟισα. — Τι φαγί έ χ ε τ ε ; — ψ η 
τό τοϋ φούρνου, ψητό μοσχάρι, ψητό βιδέλο, 
ψητό φιλλέτο, ψητό τής σούβλας, ψητό πρό
βειο, ψητό αρνάκι, πουλιά ψητά, ψάρι ψητό, 
ψητό μπούτι, ψητό κασταρόλα, ψηταϊς μπριζό · 
λαις, ψητό πατάτες, ψητό, ψητό. — Κύλογη-
τός ό θεός, άφοϋ οί Ιίειραιώταις δεν ψήθηκαν 
καί οί ίδιοι, ένω τόσο αγαπούν τά ψητά. 

Τ Α Μ Ο Υ Λ Α Ρ Ι Α . 

Χθες βράδ'), ΐΐρίν α κ ό μ η ανάψουν τά φανάρια, 
ΈκιΤ ίίς τά Χαυτεΐα φάνηκαν τά μουλάρια 
Εκείνα, όπου έχουν τώρα κοντά προσφέρει 
Και ολοένα δίνουν οί άγιοι καλόγεροι 

Μέ 'όση προθυμία 
Εις τήν καββαλαρία. 

"t ώμορφα που ήταν εκείνα τά μουλάρια ! . . 
άν' άπ' τό κεφάλι ώς κάτω στά ποδάρια 

Τί 
Άπάν' άπ' τό κεφάκι ώς κάτω στά ποόαρι 
ΤΙταν γεμάτα όλα μέ τόσ' υπερηφάνεια 
Κι' έβλεπαν κάπου κάπου ψηλά εις τά ουράνια, 

Τά πόδια των κτυπώντας, 
Κι' 6λο χιλ;μιντρώντας. 

Κανένα άπό τοϋτα δέν ήταν'κοιμισμένο, 
Άλλοίθωρο, ψοφήμι, κουτσό, σακατεμμένο· 
Ά λ λ α τό κάθε ενα νεόφερτο μουλάρι 
•"Ηταν ζωή, υγεία, νεότητα καίχάρι 

Καί ούναμι γεμάτο, 
Άσίκικο, βαρβάτο. 

Είς όλουξ έφαινόνταν πώς ήταν μία τρέλα . . 
Στήν ρ*ά*/η των απάνω είχανε νέα σέλλα, 
Στά σουβλερά των δόντια ωραία χαλινάρια 
Καί πέταλα καινούρια οπίσω στά ποδάρια. 

Κι' οί μούλοι καί ή μούλαις 
Τ Ηταν μιά τρέλα οΰλαις. 

^Ειγά έπερπατύΰσαν κατά τό Σολωνεϊο, 
Κι' έπήγαΐναν μετάξι καί βήμα δύω δύω 
Καί πουθενά κανένα στιγμή δέν χοντοστάθη, 
Σάν νά τά είχαν μέσα στά Μοναστήρια μάθει 

Τά βήματα, τάς κλίσεις, 
Τάς στάσεις, τάς κινήσεις. 

Έβλεπαν τά μουλάρια καμπόσοι γυμνασμένα 
Κι'εις χάθε μία στάσι καί βήμα μαθημένα, 
*Αν και δέν ήναι 'μέραις δύο> ή τρεις ακόμα, 
"Οπου τά έχουν φέρει, καί άνοιγαν τό στόμα 

Κι' άμεσες μέ τά δυώ τους 
Έκαναν τό σταυρό τους. 

Αριστοφάνης 



" V - - Î 0 7 . ά-ό δλίγο σηκώθηκα να περίπατή-ι σ 
σω στήν προκυμαία, εν, δύω τρία μπουμ κατω.Ιπ 
Λ ε ν έκτύπησα, ά/λα τίνα τό κάμης ; τό καπέ-|ή 
ι ο μου μετεμορφώθη σέ βαρκούλα, καί όταν! 
μου τό έβγαλαν είχε μιά παράξενη εύωδία. Εις! 
ιC'ν Πειραιά, δταν περπατή κανείς στή προκυ-| 
μαία, πρέπει νά έχη καί στα παπούτσα του μά-| 
τια, διότι χιλιάδες σκοινιά τών πλοίων, δεμένα! 
στης κολώναις, είναι σάν τόσα δίκτυα στημένα! 
lut τούς αμέριμνους ανθρώπους. Έκεΐ πλησίον,! 
• του χωρίς νά θέλω γεωμέτρησα τήν γή, πα-1 «, 
ρετήρησα μέ μεγάλο μου θαυμασμό ένα ώραΐοΙ-
παλατάκι ξύλινο μέσα στή θάλασσα, αντίκρυ h 
στό Χρηματιστήριο, καί πλησίο στή βασιλική! 
αποβάθρα, δηλαδή στό ωραιότερο μέρος τοϋΐι 
Πειραιώς. Τούτο μου εκίνησε πολύ τήν περιέρ-Ιι 
γεια, όσο μάλλον έβλεπα ότι όλοι, όσοι περ-| 
νουσαν άπ'έκεΐ, έχρατοΰσαν τή μύτη των καί Ι 
μουρμούριζαν νίλια δύω. Διάβολε κάτι τρέχει.Ι 
— Τί είναι έδώ, ερωτώ ; — Τί είναι ; Μηδενι-Ι 
κά . . . — "Α ! συλλογίστηκα, φαίνεται ότι ό | 
δήμαρχος Πειραιώς έστησε καί τά βρωμερά αύ-1 
τα δωμάτια στό κεντρικώτερο μέρος τής πό- | 
λεως διά σ τ ο λ ι σ μ ό κ α ί υ γ ε ί α . 

1>ά δήμαρχος μιά φορά, όχι σάν τόν Φίλο! 
κ. Κυριάκο, του οποίου τό κεφάλι τίποτε δέν Ι 
κατεβάζει διά σ τ ο λ ι σ μ ό κ α ί υ γ ε ί α τών! 
"Αθηνών, καί ό όποιος άντι νά στήση στάς π7.α-| 
τείας τού; άποπάτους κατά μίμησι τοϋ δημάρ. 
Πειραιώς, φέρνει^μηχανάς άπό το Παρίσι διά 
τήν καθαριότητα τών δρόμων. 

Ά π ' έκεΐ επήγα είς τήν ιστορική βασιλική 
αποβάθρα, όπου είδα καμμιά δεκαπενταριά κυ
ρίας νά φέρνουν βόλταις. Αύταΐς, μοϋ είπαν 
ότι ήσαν όλαις ή καλλοναϊς τοϋ Πειραιώς ή ά-
ριστοκράτισσες καί ευγενείς. Τάςέκύτταξα καλά 
στά μσϋτρα, καί νά σοϋ 'πώ σάν νά μοϋ καλά-
ρεσαν μερικές, μ' όλα τά γεράματα των, έπει
τα ί) Πειραιώτισαις έχουν προίκα γερή καί τρό
πο όχι άσχημο. 

Ά π ό τήν πρσκυμαία[ποϋ καθόμουν καί έφου-
μαρα σάν αγάς Άξιώτικος τόν άργιλε μου, με 
έδειξαν.μερικοί αστείοι τά δύο νεκροταφεία τοϋ 
Πειραιώς, τόν τόπον τής αιωνίας καί στιγμι
αίας αναπαύσεως. — Αυτο\ πλέον, είπα, είναι 
ιεροσυλία, ασέβεια, άδιαντροπία καί μεγάλη κα
κοήθεια. Δέν έντράπη ό δήμαρχος τοϋ Πειραιώς 
νά φτειάση τοιαύτα φοβέρα λάθη; Έφουρκισθη-
'χα πλέον, άφησα τόν άργιλε, καί τά έπρύμνησα 
στό Φάληρο, άλλ' ό φόβος τοϋ καρχαρία μ' 2-
*αμε νά φύγω καί άπό 'κεί γρήγορα. 

Αυτά είχα νά σοϋ πώ καί όχι άλλα, οιοτινα 

Έτρεχαν τότε όλοι με τόση προθυμία 
Νά 'δοΰνε τή'μεγάλη μουλοκαββαλαρία, 
Καί όλα τών Χαυτείων τά νέα παλληκάρια 
Φώναζαν ολοένα ε Χαρά είς τά μουλάρια ! . . 

Γιά 'δές πώς περπατούνε!. . 
Φτοΰ! νά μή βασκαθούνε! # 

— Μωρέ, φωνάζει ενας, τί ώμορφα τωοντιί —-
— Μωρέ, φωνάζει άλλος, νά μή τούς λείπη δόντι ; —^ 
ΚΓ ό Κανελλίδης, όπου γράφδΐ τήν «Καρτερία», 
Αρχίνισε στους μούλους απάνω ρητορεία, 

ΚΓ ήλθ' ό καθείς νά ίό]} 
Τόν Πέτρο Κανελλίόη» 

«θαυμάζετε, τούς είπε, τά πνεύμα τών Ελλήνων, 
Σάν βλέπετε και τούτον τόν μοϋλον καί εκείνον ; 
ίΐρέπει κανείς τωόντι νά χάση τό μυαλό του, 
Καί μ· τά δυώ του '/έρια νά κάνη τό σταυρό του, 

Σάν βλέπη τόση κρίσι 
Καί στων κτηνών τήν φύσι,· > 

'ϋ όμίληοω πβρι δια πολέμου, καθώς είχα σκο- π 
ό, δέν τολμώ άπό τόν κοιρό ποϋ έκηρύχθη σ 
στρατοκρατία στήν Αθήνα. β 
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Κάποιος πονηρός διάβολος έσφόριξεν είς 
;ά αυτιά τών έφεδρων Τ Ώ Ν Κυκλάδων, ότι έν ^ 
: Ώ «Άριστοφάν«ι» τής παρελθούσης Πέμπτης ' 
ίξυβρίζοντο βοτναυσότατα, δ«,ά διαφόρου τινός. 3 

Τήν Δευτέραν, κατ' άκολουθίαν τής πληρο- ' 
φορέας· ταύτης, πολλοί τών έφεδρων Κυκλά- : 

5ων προσήλθον εις τό γραφέΐον ημών, ζητούν-" 1 

τες επεξήγησες τοϋ διαφόρου εκείνου. 
Ή Σύνταξις ήκουσε μετ' άπορίαϊ τάς παρα

τηρήσεις τών κ. έφεδρων, καί μετά δικαίας ά-
γαναχτήσεως έδήλωσεν αύτοΐς, ότι ο υ δ έ ν 
π ώ π ο τ ε καί έ ν ο ύ δ ε ν ί φύλλω έδημο-
σιεύθη διάφορον χαθαπτόμενον τής τιμήςα ύτών. 

Ή Σύνταξις, όπως άπαλείψη έξ αυτών πά-
σαν ύποψίαν, παρέδωκεν ούτοΐς χαριζομίνη 
όλοκ?.ήρου τοϋ μηνός τά φύλλα, ίνα πεισθώ-
σιν ότι ουδέποτε έγράφη τι περί τών έφεδρων 
Κυκλάδων. 

Έν τοότοις οι κ, Ιφεδροι συνετάραττον στρα
τώνας τε καί οδούς μέχρι τής εσπέρας, απαι
τούντες παράλογα καί ακατάληπτα πράγματα, 
θέλοντες καλά καί σώνει νά τούς παραδώσω-
μεν ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ φύλλα, είς τά όποΐα ν' α
νακαλύψουν τό ουδέποτε γραφέν ύβρίστικόν' 
διάφορον, τό όποιον ΠΚΟΥΣΑιΝ ότι έγράψα-
μεν τήν ΤΕΤΑΡΤΗΝ τής παρελθούσης εβ
δομάδος. 

Άποροϋμεν χαί άγανακτοϋμεν πολύ πώς οί 
χ. Ιφεδροι Κυκλάδων ήλθον νά διαταράξουν 
στά καλά καθούμενα τήν ήσυχίαν ημών, α π ο 
λ ύ τ ω ς άνευ λόγου τίνος, καί τό χίίριστον 
πάντων νά προβαίνωσι μέχρις απειλών, Τΐ} α
λήθεια 'δέν μάς μένει άλλο, παρά νά καθίσω-
μεν τούς κ. έφεδρους Κυκλάδων δέσποτας απο
λύτους είς τό κεφάλι μας καί έξελβγκΐάς τού 
επαγγέλματος ημών. 

Οι κ. Ιφεδροι Κυκλάδων πρό τοΰ πρόβώσιν 
είς τό ελάχιστον διάβημα ίόίί, ανθρωπίνως 
σκεπτόμενοι, νά εδρωσι τό φύλλον,έν ώ κακώς 
έλέγοντο, καί κομίζοντες τοϋτο μεθ' εαυτών, 
νά έλθωσιν, ώς ήλθον, εύσχημόνως, τό όμ·λο-
γοϋμεν, ν' άπαιτήσωσι τό δίκαιον αυτών, καί 
τήν προσήκουσαν ίκανοποίησιν, ουδέποτε δέ έ-

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 
:ρεπί νά τολμήσουν νά διαταράξουν τήν ή -
ιυχίαν πολιτών, απλώς διότι έτσι τούς κατέβη 
?το κεφάλι, ή διότι ή κ ο υ σ α ν. Οί κ. έφε* 
>ροι Κυκλάδων δέν είξευραν 6γι μ ό ν ο ν άν έ-
[-ράψαμεν διάφορον ύβριστικόν, άλλ' ουδέ, άν 
ίγράφη, ώς ή κ ο υ σ α ν , κατά τί τουλάχιστον 
'.αθήπτετο αυτών, άλλ' ί/.αζος έδημιουργει κ α -
ιά τό δοκούν καί άπό ένα διάφορο ύβριστιχόν 
Γις βάρος μας. 

Οί κ. έφεδροι Κυκλάδων ώφεΓλον νά σκεφθώ·· 
-tv, ότι ιίσί πολΐται στρατιώται καί ότι όφι-
λουσιν οδτύΐ υπέρ πάντα άλλον νά σέβωσί 
χαί τιμώσι τήν ήσυχίαν τών πολιτών, είς τήν 
τάξιν τών όποιων μετά βραχύ θά έπανέλθωσΐ, 
καί νά μή γίνωνται τυφλά όργανα ψέυδεστάτων 
διαβολών, [καί έρμαια ποταπών καί χαμερπών 
παθών τών έχθρων ημών. 

Ά ν νομίζωσιν ότι περίεβλήθησαν τήν τοΟ 
στρατιώτου άναβολήν, διά νά πράττωοιν δ,τί 
τούς χατίβη στό κεφάλι, άδικούσΐν ού μόνον 
ε α υ τ ο ύ ς , ά λ λ ά καί τήν πατρίδα α υ τ ή ν , ήν λελη* 
θότως έπιζητοΰσι νά πιέσωσι δίά τ ο ύ άπεχθοϋς 
τής σ τ ρ α τ ο κ ρ α τί α ς έφιάλτΰυ, ούτινος; 
τ · φάσμα έπισείουσιν έν μ έ σ α ι ς Αθήναις. 

Τελευτώντες εύχόμέ'Οα ίνα μ ή ποτε έπανα-* 
ληφδώσΐ τοιαύτα διαβήματα, άτινα ή χ « τ α τι·· 
μώσι ιόν τόπον ΉΜΏΝΝ 

ΚΟΥΛΟΥΒΑΧΑΤΑ-
'Π τουρκική κυβέρνησις, άμα έμαθεν ότι ò 

πρέσβυς της Φωτιάδης βεης είναι συνδρομητής 
εις τόν «'Αρίστοφάνην», αμέσως απεφάσισε νά 
τόν άνακαλέση. Αυτό τό λέει ή «Στοά». Άδικα. 

Διετάχθη ή ναυτολογία S00 ναυτών εις τήν 
Σύρα διά τό πολιμικόν ναυτιχόν, τό όποιον θά 
π ή πώς κάτι σκέπτεται ή κυβέρνησίς νά κάμη 
κάί διά τόν στόλο. Ώστε πλέον θά παύσουν τ ά 
φοβερά άρθρατΟδ «Τηλεγράφου» χ α ί τ η ς «Καρ
τερίας». 

Ή τουρκική κυβέρνησίς ένοίκίασί μερικούς ά -
• ράπιδες βουτηχτάδες δίά νά ψαρέψουν τσρπίλλ. 
• Σέ ποΐο όμως μέρος βγαίνουν αυτά τ ά τορ* 

π'ιλλ καί τί είδους ψάρια είναι δέν μάς λέει. 

ί ΈπανήλΟεν είς Αθήνας άπό τ ό στρατόπεδα 
- τών Θηβών είς λόχος τού β'. τόγματος τοΌ» 

«Έχουν μεγάλο δίχηο νά λέγουν δτι είναι 
Ι ή ς μεγαλοφυίας τό κέντρον αί "Αθήναι· 
ΚΓ αλήθεια έχει φθάσει ό νόΰς στόν κολοφώνα, 
Διότι χαί τά ζώα γεννώνται χατ' εικόνα 

Τοϋ Πλάστόυ έδώ πέρα, 
Στων Αθηνών τήν σφαίρα* 

«ΕΤναι λαμπρόν'τωόντι τών Αθηνών tò χλίμα t.ì 
Βλέπέτ' αυτούς τούς μούλους πώς περπατούν μέ βήμ«) 
θαρρείτε ότι εΤναι πρό χρόνων γυμνασμένοι* 
Καί όμως, κύριοι μου, είναι νεοφερμένοι, 

ΚΓ άν θέτε νά πεισθήτε, 
'Ρωτάτε χαί θά 'δήτε. 

«Ιδού τωόντι γι' άρορον ώραίον θέμα κΓ ύλη 
Διά νά συμπληρώσω τήν πρώτη μου τήν στήλη» .— 
Είπε αυτά ό Πέτρος μέ δύναμιν καί τόνον, 
Καί έτρεξε νά γράψη περί τών Ή μ ι ό ν ω ν 

Άρθρον γιά όλους νέον, 
Αεγάλον και σπουδαίον. 

€'. συντάγματος τής β'. ταξιαρνίας τής β'. μέ''|τι> 
ραργίας. Τό ύπόυργείον, φαίνεται, δέν έχει | νε; 
άλλη δουλειά παρά να ξετχοδαργιάζη τούςίσει 
στρατίώτας μέ τά σόϋρτα]!φέρτα. ότ 

Τάς δέχα χΓ/.ι /δας όπλα, τά όπόΐα έγραψαν" £ό 
ή *φν;; έριδες πώζ έχάρισε ό Λ. Βούλγαρης στήν | -ό 
κΈΟνική Άμυνα» , ήτανε ψέμματα, διότι τά τή 
ει/ε «υλαγμένα,' στά ΆμπελάχΙά, ποιος ξέρει | πε 
διά ποΐο εθνικό σκοπό, τόν όποιον, φαίνεται,! κο 
βτι ή κ'υβέρνησιξ θά τύρή*ε αντεθνικό, καί διά'νέ 
τούτο έστειλε ένα άπόσποσμα μέ ττν «Ά-'π< 
φρόεσσα» καί τα κατασχε-ε. Αύτός'ό Βούλγα
ρης ή ζουρλός άνθρωπος είναι, ή ϊβν είξεύρει 
'τί τοϋ γίνεται. Γιά άς ήσυνάση καί μή πολυ- Οί 
πηδά, μή τύχη καί πάθη κανένα κακό. νί 

π 
Ή τουρκική κυβέρνησις διέταξε νά μαζευ- χ , 

τοϋν είς τά έλληνί/.ά μεθόρια όλοι οί νέοι έφε- γ 
δροι τοί στρατού της. θαρροϋμεν πώς θά τό π 
μετανοήση πολύ γρήγορα. μ 

= '-
θά άκούάατε βεβαία χάμμίά φορά είς όλη τ 

σας τή ζωή, ότι στή Γαλλία ήτανε ένας μεγά- Β 
λος φιλόσοφος χαί πολιτικός, ονομαζόμενος λ 
θιέρσος, ό όποιος £ε!ς τόν Γαλλο-Πρωσσικόν τ 
πόλεμο έσωσε τήν Γαλλίαν χαί τά λοιπά. Αί! τ 
αυτός ό θιέρσο- απέθανε. Τί χρΐμα. Ά λ λ ά δέν 
πειράζει. Αιωνία τυο ή μνήμη ! 

Καί τόν Νεγρεπόντην τδν μεγάλο έμπορο* 
ποϋ είναι στήν Πόλι, θά τόν ένετε χαί αυτόν 
ακουστά. Αυτός ό μέγας κύριος έμάθατε τί 
έκαμε ; Νά ! έγραψε στόν Γλάδστωνα πώς τό 
συμφέρον τής Έλλάδ&ς καί ή σωτηρία τής ( 
είναι νά συμμαχήση μέ^τήν Τουρκία εναντίον : 

τής 'Ρωσιας, ένώ ό Γλάδστων τοϋ έγραψε πώς ι 
πρέπει με κάθε τρόπο νά σηχωθή ή Ελλάς έ- ι 
ναντίο τής Τουρκίας, διότι δέν Οά ευρη καλλι- ( 

τέρα περίστασι, διά νά απόχτηση όσα γυρεύει. 
Τέτοιαις άτιμαις συμδουί.αΐς δίνουν οί τουρκό-
πιστοι Έλληνες τήςΗόλις; άλλ'άν μάς πέ
σουν καμμιά φ?ρά στά χέρια, πώ πώ! 

*Η «Αμφιτρίτη» '!πάει στή Τεργέστη, διά 
νά . . . ν ά . . . Οχι νά βουλωθή, άλλά, δέν ξέ-
ρομε άν*κάνη νά τό πδΰμε, άλνλά, (γιά στά· 
Οήτε νά σκεφθούμε), ό σκοπός πού πάει ή « Αμ
φιτρίτη» στή Τεργέσΐη εΐναί μυστικός, καί άν 
τόν πΟϋμέ, βλάπτονται τά συμφέροντα τού έ
θνους, διότι καταντά προδοσία νά λέμε τί κά-
μομε καί τί δέν κάμομε. Αοιπόν δέν πρέτ.Ίί νά 
τό πούμε, άλλά λέγομεν μόνον, ότι επήρε δι
πλό ιό πλήρωμα, τό όποιον Οά πή, ότι θά φέ-
ρη κανένα πλοΐο γιά τά τροπίλλ, και τά κανό
νια τοΰ κρούπ. Αυτός είναι δ σκοπός τοΰ τα-
ξειδιοΰ τής «Αμφιτρίτης», καί τόν όποιον Οά 
σας τόν έλέγαμ», άν δέν ήτανε προδοσία. 

Ό Εβραίος, ότανχάντ·, τά παληά κατάστίχά 
ΙΟυ πιάνει, λεγουσιν οί καλοί καί θετικοί Χΐοι· 
ουτω χαί τό διοικητικόν Συμβούλιον τής Ε λ 
ληνικής Μεταλλευτικής Εταιρίας, άφοΰ έκα
με γυαλιά χαρφιά όλόκληρον τήν περιουσίαν 
τής Εταιρίας, ήρχισε ν' άναζητη νέους πόρους 
Ι?ί κεκονι-ϊμένας δικαστιχάς άποφάσπς πρό 
πολλού έξοφληθείσας, ορμώμενων τών κυ-
ρίωντούτων ύπό τής σατανικής ιδέας, ότι 
αί έξοφληθεΐσαι αποφάσεις Οά κατεστρέφσν-
το ύπό τών ενδιαφερομένων, πλήν άλλ' ό
μως διά τής πράξεως των τ'ηώ-ης ουδέν άλλο 
απέδειξαν, παρά μόνον νέον δείγμα τής ήΟικό-
ΐητός των έδωκαν. = η 

"Οία γνωρίζουν τόν κ. Πλάτούτσαν £έπί-
σΐίυον χαί πιστεύουν ίσως, ότι ούτος εύρίσκε-
το ΕΙΣ ψυχρότητα μετά τοΰ έπί τής εκπαιδεύ
σεως υπουργού χ.· θ . Αεληγίάννη, τοΰ πνευμα-

οϋ αύτοϋ πατρός. Ό Αριστοφάνης όμως, ά- σι 
:άλυψεν, ότι ό κ. Ηλατούτσας ί* ':Ονεννοή· τ« 
>»ς προσεποιεΐτό έπί δύο ολόκληρους μήνας, το 

διετέλει είς δυσαρέσχειαν μετά τοϋ κ. Δελη- νο 
ίννη, όπως ανακάλυψη τούς αληθείς φίλους hi 
:οϋ κα; εχθρούς, καθότι πολλάκις ΕΊΔΊΝ αύ- _ 
* (Τυνδιαλεγόμενον μετά τοϋ οΟ οί) υπουργού 
ς εκπαιδεύσεως. Ούτως ό Χ. Πλατούτσάς έ-
ιζεν έπί δύο μήνας ώραίον πρόσωπον μύστι-
ΰ αστυνόμου. Πονηρός τώ όντι χαί επίφοβος 
:>ς, καί ώς τοιούτον τόν συηστώμεν πάσι και 
ισαίς. 

Εντός τής εβδομάδος ταύτης άρχβται έν τφ τ 
άτρω τοϋ "Αντρου τών Νυμφών, ούτινος ήσ/τ- ρ· 
είναι μεγαλητέρα τής τοϋ Απόλλωνος* τω. 

«ραστάσεων αύτοϋ, ό ύπό τήν διεύθυνσΐν τοϋ π 
'Αντ. Βαρβέρη δραματικός θίασος. Τα διδα- τ 

)τ1σόμενα δράματα έσονται κατάλληλα ταίς 
:ρΐστάσεσιν. Ούτω θά διδαχθώσιν «Ή παρα-
3ΝΉ τής ελληνικής επαναστάσεως» τοϋ Α. ^ 
'αγκ_β?), «Ό Αίας τοϋ Σοφοκλέους καί Οι έπ
ί έπί Θήβας τοϋ Κύριπίόου «'Π Άλωσις τ^ς ^ 
ωνσταντινουπόλ&ως» τοΰ Ζαμπε/.ίου καί ά λ - Γ 
α εθνικά. Ούτω τό κοινόν έσεται ακροατής άν-
I όθνείων κακοηθέστατων δραμάτων, έλληνο- ^ 
ριπών διδασκαλιών. 

ι 

ΑΣΤYNOMIΚΟΝ Δ Ε Λ Τ Ι Ο ^ ( 
: ί 

" Ε γ κ λ η μ α τ ι κ ο ί π ρ ά ξ ε ι ς . 

Ό ποιατής Υ. Συνοδινός προΧήρυξας, ότι 
ά ίμιλήτη , πεζός τήν παοελΟοϋιαν Κυρια-
:ήν «ίς τήν πλοτείάν τοϋ Συντάγματος, δέν 
ξεπλήρωσε τήν ύπόσχεσίν του, έξ ού άπειρα 
ξηγέρΟησαν παράπονα καί πλείστάι διαμαρτυ-
ίήσεις έπεδόθησάν τή Διευθύσε:.ν 

; 
Ό στιγόποιός Στροτουδάκης, ένώ άπεβίω-

rav ό μακαρίτης Πορφυρόπόυλος και' τίνες ά-
Ι-ωνίσταί, παρ' έλπίδά κάί πίσαν προσδόκίαν, 
ίέν έξεφώνησεν έπικήδεΙά ελεγεία* έξ ού μεγά
λη δυσαρέσκεια παρά τώ λαώ προέκυψεν, όστις 
ίπρόσδοκήτως έχασε τόν νανουριστήν τόύ. 

Γ — 

Ό κ. Δημ. Κόρομηλάς καθ' όλην τή*> εβδο
μάδα διετήρησεν άκρον ήσυχίαν, πλήν δλίγϋΐν 
ραπισμάτων, άτινα Οωπδυτικώς κατέφερεν είς 
τήν δεξίάν αύτοϋ πλευράν χάριν παιδίάς, 

Πλήν τών είς τά Αμπελάκια ύπό τοϋ χ. 
Κ. Βούλγαρη έκγυμναζομένων 80 ανδρών είς 
τά όπλα κρύφα, άνεκαλύφθησαν και έτεροι δέκα 
έν τή αυλή τοϋ χ . Ψύχα, κρύφα χάριν τής πα
τρίδος έκγυμναζόμενοι, όπερ κατευχαρίστησί 
τό κοινόν. 

Τ υ χ α ί α σ υ μ β ά ν τ α . 

ΈδιδάχΟησαν άπό τής σκηνής τοϋ Απόλλω
νος «Οί Κρήτες χαί Ενετοί» τοϋ χ . Άμπελοι, 
ούς Ιδολοφόνησεν ό χ . Άλεξιάδης χατά τόν 
συνήθη ΐ εχν ιχόν αύτοΰ τρόπον. 

Ό έφεδρος κ. Γ. Όδυσσόπουλος έξήγειρεν 
τούς έφεδρους Κυκλάδων κατά τοϋ «Αριστο
φάνους», εξαπατηθείς ύπό διαβολών πονηρών 
τίνων όντων. 

Τά ζυθοπωλεΐα μετεβλήθησαν εις αισχρά 
καταγώγεια γυναίων, καί έγκαθιδρύθησαν είς 
τάς έντιμωτέρας τής πόλεως συνοικίας, αδεία 
καί συνδρομή τής αστυνομίας. 

Ό χαρτοπώλης Χάγερ, γυμνάζων χαΟ* έχά· 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 

ην πρωίαν τήν έοίχην τόύ διά τούς μίλλόν-
ς 'ραβδισμούς, συνελήφθη ώς παλαβός ύπό 
ϋ Χονδροκώστα κει έκόμίσθη είς τήν άστυ-
μίαν, όπου κρατείται πρός ήσυχίαν τών πο
τών. 

ΚΙΒΩΤΙΟΝ 

Παρακαλείται ό έν Σικίνω είς τά μνημόσυνα 
:φ'ωνών 7.όγους (Ε. Β ) νά παύση πράττών 
νύτο διότι έν Σικίνω καί ό Μπουρδούσής είναι 
ί·τωρ· 

Σ. Α. Διά τούς κ. χ. Σικινιώτας αυτά εΐνάί 
ροσβλητικά. Μάς κάμουν τήν χάριν νά άπάν-
ήσουνΡίά νά μή έχουν παράπονα; 

* 
Συμβούλεύομεν τόΰς προεξάρχοντας ΓΧ. Γ . 

ρ. καί Κ. Κ. καθώς ήλάττωσαν τόν έίς Κου-
ουνδούρου τερπνόν δι' αυτούς περίπατο ν, ούτω 
αί τά συχνά ραντεβού των, διότι θά έκθέσώμέν 
ά πάντα. Ό δέ Γκ. Γ, Χ. νά μή μοσχοσαπου-
ίζεται τρις τής ημέρας διότι οίίτε έίς τάς^φι-
.ας ούτε είς τούς φίλους. . . είναι αρεστός κ.αί 
ό βάδισμα στό δάσκαλο θά τό μάθετί. 

ίΠ; Πιίραύύ;. 
Α; Α. Αυτά όλα εινάι παράξενα πράγματα; 

)ί κ. κ. προσβαλλόμενοι πρέπει νά απαντήσουν, 
ίν δέν θέλουν ό κόσμος νά πάρη διά αληθινά* 
ίσα τούς γράφουν. 

• * • 
ί ϊολέΐ έν Ναυπλίω ό £πήλίός Δημάδης βλά" 

'.ίας αρίστης πηότητος καί παλαβομάρας πό-1 

λεΐτσι και αυτός τήν πρ; Κυρ. διά δημοσίου 
πληστηριασμοϋ πλήροφορεΐαί παρά τώ καφέ-
νείον Χρ. καί πάρα τοΰ ίδίόυ. 

Σ. Α. "Ισον άποράλλακτον τ?^ πρωτοτυπώ. 
9 * 

]\ί^ί γράφόυσιν έν Ναυπλίου ότι μέ τους νέ
ους φοιτήτάς μάς έρχεται καί μία νυφύτσά ή 
όποια έμαθε πολλά παιγνίδια διά νά οί/.σμνοή 
τά έξ.δα τόϋ καφενείου της· ονομάζεται αύτη 
Α. Δημητριάδης. Γνώστοποιούντές τό όνόμά 
της, είς τούς άνάγνώστας τής εφημερίδος σάς* 
συνιστώμεν μεγάλην άπ' αύτοϋ άποχήν. 

£. Α. Ό κ. Δημητριάδης οφείλει νά λαβή 
ίκανοποίησίν πάρα τοϋ πρσσβάλοντσς άύτόν. • * 

ίίαρακαλούνται οί Κύριοι Δ.ΓΡόοίος Σαμα
ράς Ηεταλάς Ίώαννοπουλός καί τό μούρο 
τσουκαλά Φωτιάδης καθώς τόύς τό έγραψα κάί 
είς τό προϋγουμενόν φυλών έπιδί καί ό Κύρ. 
Κ. Α. μάς βαρεύί νά μάς ακούει ότι Οά τους 
δίρομαι άς έλθουν είς τάς 6 ώρας τήν κυρια-
κήν είς τήν πλατίαν τάς όμονίας νά τά ύπού'με 
καλλύτερα ή φίλοι Η. Κ. Γ. Μ. 

Σώσον ημάς, Κύριε, άπό πάσης έλέίνότήτος, 

Συμβούλεύομεν τόν θεοδόσισν Κουβασιάδην 
(πού κουβάρι νά γίνη) νά μή κατουργέται άπό 
τή -/αρά τόυ, διότι έγεινέ δημόδιδάσκαλος τϊ^ 
ενεργεία τού θ. Δ . καί Δ . Η. καί νά μή ένο-
ν λ ή τήν Έλένην Φ. διότι Οα τόν ξυλίσσυν Χ ά Ι 
χανενά κ α ν ά τ ι Οά τοΰ χαλάσή τήν ξένην 
βελάδα του. 

Περίμένον, νεολαία τής Κοντόβάζαίνης, τόν 
άριστον χαί περίφημον φυσικάν χημιχόν χαί 
έρωτόληπτον. 

Ζήνων Σκαπιτουράκης. 
* *ί 

Τά επίλοιπα τού κιβωτίου »?ς ίό προσ£γες· 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 


