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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 

Δι' Ικαιτον ίτί-/ον λεπτ. 8 0 
Αί άποδέίςει< υπογράφονται παρά 

μόνον το·3 II. 11τ(γαδιώτοι>· ή δέ 
συνδρομή εΤνε ύπογρεωτιν.η δι' έ» 
ϊ το ; >.αί προπληρόνεται εις 'Αβτ,νας 

Τ Α Ε Ν ΤΩ Τ Α Ξ Ε Ι Δ Ι Ω Ι Μ Ο Υ . 

"Επρεπε νά έ ν ε ρ γ ή σ η τ ε , κύριοι, να έ
ν ε ρ γ ή σ η τ ε , πριν τά γράψω καί Οχι τώρα 
που ία έγραψα και έδημοσιεύθησαν . . . Γκέ-
γκε ; . ' . Τους λόγους του λογιωτάτου γυμνα
σιάρχου Καλαμών επαναλαμβάνω, ακριβέ μου 
Μανόλαρε, χαριτωμένε Τζάνε, κύριε πολίτη με 
τα σπαρμένα στρίποδα, ποΟ να σπάση και τό κε
φάλι σου από τα πολλά γ α λ λ ι κ ά σου, — 
έγώ έμαθα, σοφολογίώτατε, ότι έπίστασαι κα
λώς καί τής ο θ ω μ α ν ι κ έ ς γλώσσης* — 
et ve αληθές ; τότε σε συγχαίρω, — κλείνε Ιϊε-
τράκη, τσελεπή Πρυόνη καί λοιποί σατυρισθέν-
τες. — Καί ποίου είδους ενεργείας ήθελες να 
κάμωμεν, διάβολε Άρχιλοχο-Άριστοφάνη, 
•ποϋ συ είσαι ένας Εωσφόρος καί δεν άκούεις 
κανένα; — ' Ανόητοι, δεν ερωτάτε τον κύριον 
γυμνασιάρχην να σας είπγ) ; εκείνος θα σας έ
λεγε νά μου στείλετε κανένα κοττόπουλο, κα
νένα ς-αυρό σύκα, καμμιά οκά σταφίδα, κανένα 
βαρελάκι κρασί, κανένα γουρνοπουλάχΐ, όπως 
δι' αυτών μου κλείσετε το στόμα καί μοϋ δέ
σετε τα χέρια είς τρό πον, ώστε να μην είπω 

ούτε γρϋ δια τά ύψη).ά υποκείμενα σας. Τώρα 
τί νά σας κάμω ; ΚαΟήσετε λοιπόν 'ς τά αυγά 
σας φρόνιμα, άφοϋ δεν έκάματε κανένα άπ" ε
κείνα ποϋ ήθελε νά σας συμβουλευτή ό λογιώ-
τατος γυμνασιάρχης, ώς έκάΟησαν οι μαΟηταί 
εκείνοι, ·?τινες δεν ε ν ή ρ γ η σ α ν πλησίον 
του κ. ΙΙανδούρη διά νά προβιβασθώσιν. Οι ά-
μ ε λ έ ς α τ ο ι ! ένόμιζον πώς ήθελε χαρισθ?) ό 
λογιώτατος ^γυμνασιάρχης. ΙΙόσον όμως ήπα-
τήΟησαν! Απαράλλακτα συνέβη καί μέ τάς 
ευγενείας σας. Τά γινόμενα ούκ απογίνονται. 
Παει τώρα πιά. Φροντίσατε εις τό μέλλον νά 
με προλάβητε, ώς θά πράςωσι καί οί μαΟηταί 
εις τόν κ. Πανδούρην, γενόμενοι τοΟ λοιπού ε
π ί μ • λ ε 1 ς είς τά μ α θ ή μ α τ α αύτοϋ, αν 
θέλουν νά προβιβάζωνται. Μέσος όρος δέν υ
πάρχει, μπουμπουνισμένα κεφάλια. — Νά τα 
πάλι . . . μέ δασκάλους τά μπλέξαμε . . εδώ 
εΐνε ποϋ δέν Οά ξεμπλέξω ποτέ, διότι ή πολυ· 
7,ογ/α τών σχολαστικών τούτων πατέρων δύ
ναται νά μέ βασανίση τόσον πολύ, όσον οί με
γάλοι μαΟηταί, τούς οποίους δεν είμπορεΐ νά 
δέρνη ό λογιώτατος γυμνασιάρχης, θ ' αλ
λάξω άντικειμενον, και θά έλθω είς τό προκεί 
μενον, διά νά δώσω τέλος πέρας εις τήν άπέ-

ραντον πολύλογον ίδέαν μου καί νά είπω κα
θαρά *αί ξέστερα αυτήν, ώς ό κ. Πανδούοης 
λέγει καθ' έκάστην, ότι το γυμνάσιον τών Κα 
λαμών θέλει να τό καταρτι'στ) από μικρούς 
παϊδας, ώς ό όσιος Μαγαράκης τήν φιλοζοφ·.-
κήν σχολήν του άπό πενταετή μειράκια, και 
τούτο διά νά ήνε τοΟ γεριου του. "Επειτα λέ
γει κανείς ότι οί μαΟηταί γίνονται κακοί. Τό 
κακο σπυρί νά βγάλης μίς' 'σ τή μούρη, *ύριε 
ΙΙανδούρη, ποΟ μοΰοθες καί σύ σάν τσιμπούρι 
καί μου κόλλησες 'ς τό σβέρκο πρω> πρωί. ΙΙή-
γαινε, αδελφέ, είς tè καλό καί άφες με εις τήν 
ήσυχίαν μου Χ"ί μή μέ παραφουρκίζης, διότι 
έγώ δέν χωρατεύω, σάν τους μαθητάς σου, λο-
γιώτατε. 'Ακούεις ; 

* * 
Κάθημαι είς τόν έξώστην τής πτωχικής μου 

καλύβης καί αντικρύ μου έχω τήν ώραίαν μου 
Ακρόπολη της γεννέτειράς μου χώρας. Είνε 
λαμπρόν κτίριον ! ή θέα της βΐνβ μαγευτική, 
καί ό επισκεπτόμενος τούς π ρ ό π β δ α ς αυ
τής δέν δύναται, ειμή νά τρωθή τήν καρδίαν, ώς 
ό Μανόλος είς τήν Οέαν π λ α κ ι ώ τ ι σ σ α ς 
κυρίας, καί νά επισκέπτεται αυτήν καθ' έκάστην 
μέ τρέμουσαν ψυνήν, ώς ό κύριος δήμαρχος 

Χ Α Ρ Α Σ Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α . 

Απόγονοι Ελλήνων καί "Έλληνες χαρήτε, 
Καί τάς ετοιμασίας στήν πάντα τώρ'άφήτε. 
Μή λέτε ούτε λέξι για στόλους, γιά κανόνια, 
Για άλογα, μπαρούτι, τσαρούχια καί τρομπόνια. 

Αφήστε κατά μέρος 
Τά λόγια του αέρος. 

Στους καφενέδες μέσα χαλά έξαπλωθήτβ 
Καί όλονέν τά δύω ποδάρια σας κουνειτε. 
Jlí/ετι σάν αγάδες τόν νόστιμο καφέ σας 
Και δλοι σας ρουφάτε βαρεία τόν ναργιλέ σας. 

Χωρίς μια σκέψις μόνη 
Τόν νοϋ σας νά Οολώνη 

Πηδήσετε, χαρήτε, φάγετε, πιέτε όλοι, 
ΚΓ άς παν κατά διαβόλου τα άρματα, κΓοί στόλοι. 
Ό πόλεμος μας είναι στο τέλος πριν άρχίση , . . 
Τέτοιο μεγάλο ΟαΟμα ακούστηκε στή <̂ ύσΐ 

Άπό τήν πρώτη μέρα 
Ιΐίύγιν' αυτή ή σφαίρα ; 

Μία εφημερίδα, που βγαίνει στήν Τουρκία, 
Γράφει πώς ή πατρίς μας έκαμε συμμαχία 
Μαζύ μέ τούς χαχόλους... Άκούετε τί γράφει 
Σείς τής Αθήνας Ολοι οί δημοσιογράφοι, 

Βαμπά, Σιβιτανίδη, 
ΙΙετράκη Κανελλ'ιδη; 

Κΐ' έζήτησε ή φίλη Ελλάς άπ' τή Τωσσία 
Τήν "Ηπειρο, τήν Θράκη καί τήν Μακεδονία. 
Άλλά κοντά σέ τοΟτα έζήτησ' άρον άρον 
Καί τά μισό κομμάτι τής χώρας τών Βουλγάρων, 

Τήν Σμύρνη, Τραπεζούντα, 
Γαλάζι, Κ'ερασουντα. 

Ζήτησε και τήν Χίο, άλλά κοντά σ'εκείνη 
Έπρόσθεσε πώς θέλει κι' όλη τή Μίτυλήνη, 
Τ' Άΐβαλί, τήν Κρήτη καί τά νησιά έκεινα, 
ΙΙού πάντοτε ανθίζουν σάν τ' Απριλίου τά κρίνα 

—τόν πόντον τόν ώραΐον, 
11 οΰ λέγεται α Αιγαίον». 

Αριστοφάνης 



χύρ Άναγνώστου το δημοτικόν οίκίδιον. χ' εγώ Sc' αυτού σύγωτήν έφεδρείαν, ί/1 μόνον 
Ηόαον καλοκαμωμένον τό oi/.tBáv.i μου έκεϊ- θά σκεπάσω τήν καταγγελία·* ίου Πετράκη, 

χαίρεται κανείς καί να τό άλλα και Οά φωνάζω σαν χόντζας, ·τι 0 7„°''" ν ο 
ο 

ψυχή μου! 
A S ? : 5 

σέ έ;*»-ώ, περιπατούν άνα τήν πόλιν χοίροι, 
συναγελάζονται ανά τάς πλατείας γαδαροι και 

* ", *·"Γ * " ' άνθρωποι, ναι ή ου; — Σ' αυτό δεν είμαι άρ-
Ιχβι το σχεδιον τών μεγάρων τοϋίράς εκείνος άνθρωπος «νβ άγιος, καί ότι όια'μόδιος νά σοϋ απαντήσω. Εις τους χοίρους καί 

τσύς γαδάρους ό κυρ αστυνόμος εΐνε επιτετραμ
μένος, έγώ μο'νον, βας το είπα, είμαι μόνον 

κι ό λ α . . . όταν δίδω τον λόγον μου τον τη ;:ώ.. | εις τήν καθαριότητα τής ηόλεώς μας, τή •> ό-
οέν ομοιάζω ένώ »ίς τοϋτο τόν Μανό7.ον, ό-

|στις τάς εγγράφους υποσχέσεις του -τάς κλω-
τσοπατά" ώς ακύβαλα το σκύβαλον. Εις τ'α
νάθεμα, αναθεματισμένε Μανόλαρε, πού μοΰρ-
9ες πάλι 'ς το νουν μου. 

Κ ανθάρου, καί νομίζει τις ότι χατεσκευάσθη, - του αποδίδουν αί κακαί γλώσσα; είνε αισχροί συ-
διά νά κατοικούν δεσποσύναι τών Ταπιφράγκ... ^κβφαντίαι των κακοηθών έ/θρών του. ΤΑ ! όλα 

δίδω τον λόγον μου τον τηρώ.. Έ , I , ώρα καλή ; τί βλέπω ; διάβολε, ει 
μαι μύωψ καί δεν διακρίνω τόσον καλά . . . Νά 
είχα τοΰ συνεργάτου μου Βερβέρη τά "ματο
γυάλια, Οά έβλεπα καί τον ψύλ/.ο ποϋ πήδα, καί 
τήν ψείρα πώς χορεύει εις τοΰ κυρ Άναγνώτη 
" 3 οίκίδιον. Άλλ ' έδώ δεν πρόκειται περί ψύλ-
λ ίυ καί ψείρας,πρόκειται περί άνθρωπου, έχον
τος σώμα έλέφαντος καί ανάστημα στρουθο-
ν «αήλου . . τοϋτον δύναται νά διαχρίντ ό κον
τόφθαλμος Σουρής μ" όλη ν τήν στραβομάρα 
του. . . Διέτε τ ο ν Τ ^ Μ » » η ι » έ Λ Λ > ι • 

ρ ιεντ ί ζετα ι 
Διετε τον. . , τον καϋμενον 

όντως ώς δήμαρχος . 

* * 

πως χα-
πώς γε-

ι.Ί και φωνάζει σαν Μανόλαρος . . . Διάβολε! 
μήπως καί έχουν θέατρον εις το Κάστρο; Ά-
μή τί περίδρομο θέλουν τόσαις καλιακούοαις 
καί μάλιστα γρηαίς, πού ·εν έχουν Ινα δόντι;. 
Μ τα!, μπα, βλέπω καί νέους . . . Ώ , ώ, Οά τρέ-
χη καμμιά βρωμοόουλειά . . . έδώ θά έχουν 
στήσει τήν φωλειά των ή καοακάξα:ς τοΰ Μα-
νο/νάρου καί Οά φυλάττουν αύταϊς ή πουλοπιά 
στες κυρ Αναγνώστες, ενος άπό τήν Γιαννιτσά, 
κ'ένας γυιός μιας χήρας, καί δι' αυτό χορο-' 
-zrfid. ώς χοΓρος ό χονδρός εκείνος φουστανελ-
λοφόρος, τον οποίον νά γνοιρίσω δεν είμπορώ, 
γιατί είμαι ολίγον μύωψ. Ιΐιστεόω νά μου 
τον χαταγγίίλη ό κλεινός Ιίετράκης, διάνα 
τόν τιμωρήσω, εκτός αν μοϋ κάμη καμμίαν 
χάριν εκείνος καί τότε πλακώσω κ'έγώ τήν 
καταγγελίαν του ΙΙέτρου, ώς ό κύρος όήμαρ-
'/ος τας κατά τών άγροουλάκων, δια τάς ζη
μίας των κτημάτων του γερο-πατέρα μου, ,διά 
\α έκδικηθή έμενα ό βλάκας. Τήν δουλειά σου, 
δήμαρχε, κ' έγνοια σου, μήν ακούς τάς καταγ
γελίας του πατρός μου. Ό πατέρας μου ly ει, 
καί άφοϋ lyci, δεν πρέπει νά τόν αποζημιώνουν 
οί πτωχοί αγροφύλακες . . · Τί πειράζει αν πλη-
ρώνη φόρους διπλούς ! Σύ νάσαι καλά, και 
να κάνης καλά. εις τ' αδύνατα μέρη, eie εκείνα 
όμως ποϋ σού τρίβουν τήν μούρη, νά κάνης 
6,11 καί ό κλεινός Ιίετράκης. *Ας ήνε· έφυγα 
άπό τό προκείμενο··. *Αν μοϋ κάμη καμμίαν 
χάριν εκείνος ό χονδρός άνθρωπος, πού χορο 
πηδά! είς τό οίκίδιον τοϋ κυρ Αναγνώστη, δη 
λαδή άν μεσιτεύση πλησίον τ·ϋ δημάρχου καί 
μου δώση π'.στοποιητικόν, δια τοϋ όποιου νά 
Αεγη ότι ό ΙΙανάγος Πηγαδιώτης είν» έτών70 

ΙΤρέπει ν' άνακαλέσης, μοϋ έλεγε προχθές ό 
επί της καθαριότητος της πόλεως κ. Άλέξανδρ. 
Μάνιαρης, όσα έγραψες περί ακαθαρσιών. Διατί, 
ευλογημένε Αλέξανδρε; — Δ:ότι είναι ψέμμα-
τα, καί άπό τά γονδρά μάλιστα. — "Ετσι, έ; 
γονδρήτερα καί άπό τόν κύριον Δημαρχόν σου: 
— Μάλιστα, κύριε ' Αρχίλοχε. — Έ, καί τ 
αγαπάς νά γράψω διάνα σέ ικανοποιήσω, τζό 
γιά μου;— Νά γράψης ότι ή εύγενεία μου καθ 
έκάστην γυρίζω μέ τό κάρον καί συνάζω τάς 
ακαθαρσίας (τιμή 'ς τά μούτσουνα τοϋ κύρ 
Δημάρχου μας) της πόλεως μας, καί ότι οί 
εχθροί τοΰ κυρίου Δημάρχου, άμα τό κάρον της 
καθαριότητος άναχωρή, εξέρχονται καί ρίπτουν 
τά σκουπίδια είς τους δρόμους, διά νά δείχνουν 

υτό ότιό κ. δήμαρχος οέν άγαπα τήν καθα
ριότητα, καί ότι επιθυμεί διά τών ακαθαρσιών 
νά τιμωρή τους εχθρούς του. Αυτά «ΐνε α
ληθινά, καί πρέπει νά τά πιστεύσης, φίλε μου 
Αρνίλοχε, καί όχι εκείνα ποΟ σοϋ είπαν οί ε-
•/θροί τοϋ άφεντανθρώπου δημάρχου μας. — 
Ας ην», έγώ σέ πιστεύω ότι δύνασαι να παί-

ζης τήν κιθάρα καί μέ τά πόδια, άλλα δέν μέ 
λέγεις καί σύ, διατί δέν σκουπίζεις τήν όδον 
τή; οικίας σου όλόκληρον, άλλά μόνον μέ-/ρι 
τής εισόδου αυτής ; μήπως δέν κατοικούν έν 
αυτή άλλοι άνθρωποι; — "Οχι, κύριε Άρνίλο 
χε, σκουπίζω καί «ύτήν καί άλλας, μέ τήν δια-
φοράν όμως οτι τήν τής οικίας μου τελευταίαν, 
διά νά βλέπουν οί πάντες ότι έγώ δέν ευλογώ 
πρώτον τά γένεια μ3υ. Νά γραψης ακόμη ότι 
οί πολίται όλοι ανεξαιρέτως ούρουν, όχι μόνον 
είς τά κεντρικά μέρη, άλλα καί είς αυτούς α
κόμη τους ίερ«ύς ναούς- Φώναξε, διότι τοϋτο 
εΐνε ιεροσυλία ! — Μπρέ. τζάνουμ, τά λόγια 
ίου κατά δημάρχου είνε καλα καί άγια, άλλά 
κατ' έμέ είνε λόγοι υφισταμένου λεγόμενοι 
πρβς επαινον τοϋ προϊσταμένου σου. Έγώ έ
γραψα ό,τι είδον καί Οχι ό,τι ήκουσα. Aouòv 

ποιαν οιατηρώ καΟαράν, ώς τήν φουστανελλα 
:οϋ κύρ δημάργου μας. — & α 7 ν ά , άμή περί τοϋ 
φω'ισμοϋ, είιιβμοι, διατί δεν φωτίζεται ή *ό-
λ ι ς ; οιατί, άφοϋ ίβαλε δυώ τρείς φανούς ίπΐ 
τής συνοικίας, ίνθα κείται ή πατρική μου κα-
Λυβ/], δέν ύπάργουν ήδη; μόνον ίφ' όσ»ν εί
μεθα φίλοι διετήρει αυτούς, καί ιώρα άφ^σβ 
τους ανθρώπους εκείνους εις τό σκέτος, ώς 
άνθρωπος τοϋ σκότους ; — Ούτε εις αυτό τό 
ίντικείμενον "μπορώ νά σοϋ απαντήσω, γιατί 
σ'αυτό ε ΐ ε αρμόδιος μόνον ό κύρ δήμαρχος, 
όστις καί ανάβει μόνος τά φανάρια, όταν δεν 
ύπάοχη 'ς τόν ούρα ·ό φεγγάρι. —'-'Όντως 
Αλεξάνδρειος άπάντηβις αυτή, φίλε Αλέξαν
δρε . . . όταν 8έν ύπάρχ/} σελήνη είς τόν ούρα-
ν ό ν , άνάπτει ό κ. δήμαρχος τούς φανούς . . . 
Άμμ' καί πότε 03ν ύπάργε* σελγν), ευλογη
μένε; — Δέν υπάρχει, άμα γίνετα εκλειψις.— 
Ωστε σέ παρακαλώ, είπε μοι, τό κονδύλιον τοϋ 

φωτισμοϋ τής πόλεως τί γίνεται; είς τί «ξο
δεύεται ; — Άπ' αυτά εγώ δέν ξέρω τίποτε . . 
έγώ σοϋ τοπα, μόνον τήν καθαριότητα τής πό
λεως 'ξίρω, τήν οποίαν καθαρίζω καί "λάμπει 
σάν τήν φουστανελλα τοϋ κύρ δημάρχου. "Ωίτε 
έχε με παραιτημένον μέ τάς άρχιλοχικάς ερω
τήσεις σου. 

Ε, παραιτώ κ'έγώ τόν κάλαμον 4πί τοϋ πα
ρόντος, διότι ή ώρα άπέρασε /αί ό κ. ετ ιστάτης 
τοϋ ταχυδρομείου, όστις εΐνε τυπικότατος, δέν 
ε'μπορει' νά μέ περιμέν^ ουδέ λεπτόν άπό τ·ήν 
προσδιορισμένη·/ ώραν, ώστε διά νά μή πιαστώ 
μεζύ του, καί ταΐς παίξω, ώς ταϊς έπαιξε τήν 
παρελθοΰσαν Κυριακήν έν Μεσσήνη ό έμπορος 
Ιίετρόπουλος μέ ίνα δίκαστικόν κλητήρα, και 
έγειναν τά μούτρα των σάν σπασμένο καρπού
ζι, άναγκάζουμαι νά σταματήσω τό τέλος τής 
διηγήσεως τών έν τώ ταξειδίω μου συμβάντων. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ-. 

Κ Ο Υ Λ Ο Υ Β Α Χ Α Τ Α · 

Ό ΒΑΣΙΛΕΥΣ £12 ΤΟ ΣΤΡΑΊΌΠΕΑΟΝ· 

'JI ϊΈφημερίςϊ|έβάλθηκε καλά καί σώνε ίνά 

Αότά έζήτησ' όλα τό έθνος μας μέ θάρρος, 
Καί πήρε τό χαρτί μας στά χέρια του|ό Τσάρος, 
Γιά νά ίδή είς όλα αυτά τί ν' απάντηση, 
Κί' έσκέφθη ότι πρέπει νά μας παραχώρηση 

Τά λίγα τοϋτα μέρη, 
Διότι τοΰ συμφέρει. 

'Αλλά οί υπουργοί μας, σα* είδαν πώς στο χέρι 
'Εβάλλαν δίχως κόπον εκείνα 'κεϊ τά μέρη, 
Ζητοϋν άπό τόν Τσάρον ευθύς και τήν Κριμαία, 
Γιατί καί τούτη ^ταν «τά χρόνια τά άρχαϊα 

Δική μας αποικία, 
Κατά τήν ιστορία. 

Μα είδαν δτι πρέπει τό Ιθνος νά ζήτηση 
Κι' αύτη τήν Αλεξάνδρα, γιατί τήν έχει κτίσει 
'Απάνω στίνομά του είς τόν άρχαΐον χρόνον 
Αλέξανδρος, ό μ^γας φωστήρ τών Μακεδόνων. 

Κι' αυτό τό λέγουν πάλι 
"Ιστορικοί μεγάλοι. 

Κι' αυτός ό Μακεδόνος δέν ήταν Αλγερινός, 
*Η Γάλλος ή Εγγλέζος, άλλά Τωμηός κι' εκείνος. 
Άφοϋ λοιπόν ή πόλις έκτίσΟη άπ' εκείνον, 
"Ανήκει κατά νβμον στο έθνος των "Ελλήνων, 

Καί διόλου δέν συμφέρει 
Νά ήναι σ' άλλου χέρι. 

Αυτά οί υπουργοί μας ζητούνε άρον άρον, 
Χωρίς πολλάς προφάσεις καί λόγια, άπ' τόν Τσάρον, 
*Αν θέλουνε νά ήναι φίλοι μέ μας οί ρώσοι, 
Κι' εκείνος συλλογειέται άν πρέπη νά ένδώση 

Είς^τάς παραχωρήσεις 
Καί τόσας απαιτήσεις. 

Γιά φαντασΟήτε τώρα, 4ν ό Θεός φωτίση 
Τοϋ Τσάρου τό κεφάλι κι' ευθύς παραχώρηση 
Στό ίΟνος μας καί τούτη τήν πόλι καί εκείνη, 
Ό πόλεμος μας τότε τελειώνει, πριν νά γίνΐβ, 

Καί παίρνουμε τήν II<>)»{, 
Χωρίς νά πέση βόλι.. 

σ _είλη μιά ώρα άρχίτερα τόν Βασιλέα είς τό 
στρατόπεδον τών Θ η β ώ ν , δός λοιπόν κάθε 
μέρα καί γράφει, πώς άνανωρεΐ ό βασιλεύς είς 
τας Θήβας, πώς είς τάς Θήβας αναχωρεί ό βασι-
βεύς καί πώς άναγωρεί ό βασιλεύς στάς Θήβας. 
Φαίνεται όμως πώς έβαρέθη καί ή ίοια νά λέγη 
κάθε μέρα τα ίδια καί διά τοϋτο έγραψε, χάριν 
ποικιλίας βεβαίως, πώς αναχωρεί μετά τοϋ 
βασιλέως κα> ή βασίλισσα, αύριον Οά γράψη 
πώς άνανωροϋν καί τά βασιλόπουλα καί ούτω 
καθ" έξης. Δουλειά δέν «Τχεν ή "Εφημερίς καί 
δουλεία βρήκε. 

Ο ΠΟΛΚΜΟΣ. 

"Από δώ καί^δύω τρείς μήνας άλλο τίποτε 
δέν διαβάζει κάνες είς τάς εφημερίδας, παρά 
ολο στρατιωτικός κινήσεις. Θαρ:εϊ κάνεις πώς 
χ α λ α ό κόσμος καί πώς ευρισκόμεθα μέσα στή 
καρδιά, τοϋ πολέμου. Ακούσετε. 'Απεβιβάσθη-
σαν είς τόν ΙΙειραιά έξ κανονοστοιχίαις τοϋ 
Κρβύπ. 'Αφίχετο είς "Αθήνας τό δεύτερον τάγ
μα τοϋ 6 συντάγματος έκ ΙΝαυπλίου. 'Εκομί-
σθησαν είς Ιίειραιά εξ χιλιάδες όπλα κιί εν 
έ<ατομμύριον φυσέκια. 'Ανεχύρησεν είς 'Αγρί-
ν ον ε*ς λόγος τοϋ τάγματος τοϋ μηχανικού. 
'Ανε/ώρησε μία ?λη ίππι/οϋ. Εστάλη έκ Ρίου 
μία πυροβολοστοιχία είς Καυοολίμνην. (ηρώ-
την φοράν ακούεται αυτό τό χυργιό. ΐ ί ς οίδεν 
άν δέν καταστή καμμία άλλη ΙΙλέβνα, όταν 
κηρύξωμεν τόν πόλεμον). 'Ανεχί)ρησεν είς Θή
βας εις λό/_ος τοϋ πρώτου συν-άγματος. Διε
τάχθη ή έν Ααμία πυροβολοστοιχία ν' άπέλθη 
εις Θήβας. Απήλθε καί ό δεύτερος λόχος τοΰ 
ά. ταγμ. τοϋ ά. συντάγ. είς Θήβας. Διετάχθη 
τό έν Χαλκίδι σύνταγμα ν" άιτέλθη είς Θήβας 
Διετάχθη τό έν Τριπόλει τάγμα νά μεταβή είς 
'Αγρίνίον. Απήλθε λόχος Γοϋ πυροβολικοϋ, 
ίπως ένωθη μετά τής έν λευκάδι πυροβολο-
στοιχίας. Διετάχθη τό έν Λαμία τάγμα νά με-
τ αβή εις Θήβας. 'Ανεχώρίρε τό έν Κεφαλλη
νία τάγμα είς Αγρίνιον, ν μέσω μεγίστου εν
θουσιασμού. 'Αφίκετο έκ Ναυπλίου ό 3 λόχος 
τοϋ έκεϊ τέως τάγματος.'Ανεχώρησεν ε[ς 0ή. 
6'ας εις λόχος τοΰ τέως ενταύθα τάγματος. 
' Ανεχώρησεν, άνεχώρησν, άνεχωρήσαμεν, άνε-
χώρησα, άνεχωρήσατε, ινεχώρησαν, άναχωρη-
μενοι είμεθα όλοι δια τ»> Κέρκυραν. 'Ανεχωρη-

σάτην. 

Σ Π Ο Υ Δ Α Ι Α ΙΕΙΔΗ^Εί ε 

παραγωγής τοϋ "ονόματος Ούψά7αα, Ούψά7.α, 
Ούψάλη, Ούψάλιά, Ούψαλα, καί τά μυαλά του 
καί μιά λύρα καί τοϋ μπογιατζή ό κόπανος 
στο κεφάλι του. Δέν έχει άλλο. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 

Τοΰ Μεγάλου διαγωνισμού 
τών κ. κ. Καγετάνου καί Φραντζή. 

Ύψώθησαν έπί τών δύο κολοσιαίων στηλών 
τής Σιναίας "Ακαδημίας τά κολοσιαία προπλά
σματα τής Α θ η ν ά ς καί Απόλλωνος, όστις είναι 
γυμνός, θαρρούμεν ότι τοϋτο είναι σκανδαλώ
δες δι* τάς γυναίκας καί ιδίως διά τάς χήρας 
καί τά κορίτσα· διά τοϋτο νοαίζομεν ότι ό φί
λος Δρόσης πρέπει νά φορέση βρακί εις τόν 
Απόλλωνα. · 

Ό Καγετάνος Οά πτερνισθή καί θά βγάλη 
άπό τήν μ ύ τ η του έναν ελέφαντα καί μίαν αρ
κούδα. 

Ό Φραντζής θά πτερνισθή καί αυτός καί 
άπό τά σάλια του θά πιάση βροχή ραδγαία μέ 
άστραπάς καίβροντάς. 

Ό Καγετάνος θά φυσήση, καί θά ανάψουν 
όλα τά κεφάλια τών θεατών, καί θα βγάζουν 
μύδρους σάν Ηφαίστεια. 

Ό Φραντζής θά φυσήση καί αυτός, καί Οά 
σηκώση όλους τούς θεατάς εις τόν αέρα, καί 
Οά φέρη έκαστον έξ αυτών έναέριον εμπρός είς 
τήν Ούραν τοϋ οΓκου του, 

Ό Καγετάνος θά κτυπήση τόν πόδα του είς 
τήν γήν, καί αμέσως όλο τό ίέατρον θά μετα-
βληθή είς θάλασσαν καί τά θρανία είς βάρκας, 
αί όποίαι Οά πλέωσι μόναι των. 

Ό Φραντζής θά κτυπήση καί αυτός τά δύω 
του πόδια, καί αμέσως Οά σχισθή ή γη καί θα 
καταπίη τούς θεατάς, οί οποίοι έ ξ α φ ν α Οά βρε
θούν απάνω στήν 'Ακρόπολιν. 

Πλην τούτων, θά κάμουν καί άλλα θαύματα 
οί διαγωνιζόμενοι, έκ τών οποίων τό μεγαλεί-
τερον θά ήναι, ότι ό Φραντζής Οά γέννηση ενα 
παιδάκι, καίθά πάρη τήν κολοσσιαίαν όμε β ( ν, 
την οποίαν έχει κληροδοτήσει ένας "Αγγλος 
είς όποιον άνδρα ήθελε γεννήσει. 

Την παράστασιν θ* τιμήσ^ ι ξ ιρετιχώς και 
ό κ.'Ανάστος Νιχολόπουλος, ό όποιος Οά δώση 
τόν στέφανον είς τόν Μκητήν έπί τής σ/.ηνής. 
Τοϋτο δέ τό κάμνει προς χάριν τών ΙΙανελλή-
νων , όπως Πωσιν οζτο ι καί θαυμάσωσιν αυτόν 
δι' όσα τοϋ εγραψιν ό "Ραγκαβής. Ό κ. Νικολό-
πουλος θα όοηγηθή είς τόν σκηνήν, πρός μεί
ζονα τιμ-^ν, παρά τοϋ εύγλωττου κ. Μανιτάκη, 
διευθυντού τοϋ Ν ε ο λ ό γ ο υ , καί παρά τοϋ 
διασήμου άριστοτέχνου κάλφα αξιότιμου κυ 

Ό 7,ογιστής τοϋ βασιλικού ναυτικού 'Ανά-
στος Νικ©7^οπουλος μέ πέντε κοροϊδευτικός 
αράδας πού τοϋ έγραψεν ό "Ραγκαβής «Εις 
τήν έπιθεώρησιν τϊ)ς νεωτέρας φιλολογίας τής 
Έλ7νάδοςΒ έγινε μέγας καί τρανός άνθρωπος. 
Δέν ντρέπονται αί εφημερίδες, νά δημοσιεύουν 
τέτοια ξεράσματα Νικολοπού7αα ; 

ριου κυρίου 
Γά7.μα. 

Μιχα/λ 'Αρνιωτάκη, τούπίκ7νην 

Ψ Ε Μ Μ Α Τ Α . 

Κατά τήν ι ΐτοάνίείς Μελεμένην (τρέχα 
γύρευε) γυνη τις έγέννσε τρία, ένα Ου'λυκο και 
δυο αρσενικά. Ελησμ/ησε να γρ. ψη ότι δια 
τό συμβάν συνεκροτήη πο)>ύωρον ύπουονικόν 
συμβούλιον.—Κατα τ ν αΊίφημερίδα» ό συντά
ραξες έπι τοσούτον τ Φά/,ηρον καρχαρίας ήτο 
ό φίλος της Κόμνο. Ζωή σέ λόγου της. 
Κατα τόν Ααόν άαετο JÍctt εύρωστος (διά 
σφάξιμο τόν εχομί έκ τής Ίίσπερίας ό δικη
γόρος Χ. ΊΤλ. Ιίοτμιανος. Κρίμα πού δέν έ-
σηκώΟη δλή ή πό7ς να τόν ύποδεχθή. — 'Π 
«Καρτερία» άναγγέλει τήν εύφρόσυνον είδησιν 
διά τον έλληνισμόν ότι αυριον άνατυπώσασα 
την s Κλειώί και ϊ"μέραν»,θά έκδώση διπλούν 
τό φύλλον της. Τύλες νάχη ό αΧρόνοςί τού 
Λονδίνου.—Ή ϊ'ρα» άποκα7.ύπτει φοβερόν 
διπ7νωματικό>» έπεοδιον έν στερεότυπα» κυοίω 
άρΟρω ότι τό γρφείον τοϋ «Αρχαγγέλου» 
μετεκομί^θη είς -.ι νεόδμητον οί/ίαν τοϋ Όρ-
λώφ, έξ ου μεγάλ συγκίνησις ανά τόν κότμον 
σύμπαντα. —Ό Τηλέγραφος» άποΟαυμάζει 
τα ίδια αυτού άρΟρ,πρός τιμήν τοϋ έλ7νηνισμοΰ. I Εντός ολίγου επαναλαμβάνονται παρά τ?ς 
— Τό ΐίΔικαιονϊ ^αγγέλλει, ότι τό υπουργεί- γερμανικής κυβερνήσεως αί άνασκαφαί της 
ον είναι ακόμη άέφαλον. — Ό α'Εθνοφύλαξ» ''Θλυμπίας. "Οποιος έχει πολλούς παοάδες τους 
συγκινεί τήν ύφή.ον, δημοσιεύων είς ό7.όκλη- j πετ5. 
ρ« φΰ>.λα σχ,όΤΪ καί παρ ανθήσεις έπί τής| sez 

Ό κοι7ναρ5ς Θ. Όρφανίδης έπανέλββε τήν 
έκδοσιν τών γεωπονικών του, Κάποιον Οάχη 
σκοπόν νά φορολόγηση. 

Κατά τάς εφημερίδας, συγκα7,εϊται περί τάς 
αρχάς "Οκτωβρίου ή βουλή. Θά έλθη νά κάμη 
μία τρύπα μέσα ατό νερό. 

"Ησαν κακοήθης συκοφαντία όσα έν τω κι
βώτιο) ίγραψαν περί τοϋ καλού καί φρονίμου νέου 
Συκομανδροπούλου, καί διαψβύδομεν ταύτα μ«τ' 
άγανακτήσεως. 

Μας γράφουσιν έκ Κυδωνιών, ότι ό εκεί 
παράξενος ύποπρόξινος Μερτρούδ άπε»άσισε να 
καταταχθή εθελοντής είς τας φάλαγγας τών 
Βασιβουζούκων ή Ταγκαλάκιδων. Καλά θά κά
μη. "Αξιος ! Καί σ' άνώ . . . 

Ό ρωσικός «Έιιίσημος Άγγε7>ιαοόρος» δη
μοσιεύει τά επόμενα: 

Κ Στρατηγός τις περιερχόμενος έσπέραν τινα 
είς τό πεδίον τού αγώνος παρετήρησε 17 ατρα-
τιώτας κατακεκλιμμένους όπισθεν ενός τών η
μετέρων περιχαρακωμάτων καί άξιωχατικόντινα 
όρθιον, άλλά τετραυματισμενον κατά τήν κνή-
μην καί αίματόφυρτον. "Ο αξιωματικός ούτος 
απηύθυνε πρός τόν στρατηγόν τόν συνήθη στρα-
τιωτικάν χαιρετισμόν. Τί Γ.ράττουσιν οί στρα-
τιώται σου ; έρωτα ό στρατηγός, κοιμώνται;» 
«Ναι στρατηγέ μου, κοιμώνται, άλ7.ά δέν Οέ-
7νθυσι πλέον ά\εγερΟή! έφονεύΟησαν! «Ύμείς 
δέ τί αναμένετε; ϊ α Αναμένοι κάγώ τό αυτό 
τέλος» —Είθε όλοι νά έλάμβανον τό αυτό 
τέλος. 

'Εν Θεσσαλία κ«τά τήν «Καρτερίαν» καθ" έ" 
κάστην συμβαίνουν φοβεραί καταστροφαί, έρη" 
μώσεις χωρίων, πυρποίνήσεις οικιών, ναών κα' 
μονών διαρπαγαί καί βεβηλώσεις, ατιμώσεις 
γυναινών, παίδων καί, φρικτόν ειπείν, γερόν
των. Ψύλ7»οι στ' άχερα. 

Πο7̂ Αά υπουργικά συγκροτούνται συμβού7.ια, 
άφορώντα τούς κατά 0ά7νασσαν έξοπ7νΐσμούς. 
Ζ'̂ σε Μάί μου νά φας τριφυλ7νΐ. 

Είς τό στρατόπεδον τών Θηβών πέμπεται 
προσεχώς μία μεγάλη σκηνή, Οπως χρησιμεύση 
ώς εκκλησία. Όλα τάχει ή Ζαφειρώ, μόνον ό 
φερετζές τής λείπει. 

Ό έν ΐίειραιεΐ Χαρίλαος Βουτσινδς, ας προ-
σέξη νά μή ξαναβάλλη τήν σκάλαν είς τά τεί
χη τού II. Κ. καί κ7.έπτει τά περιστέρια, διότι 
θα πάθη χονδρό μασκαρα7ακι. Μή Βράτ. —— 
Α. Καλά σοϋ τα λέγει, κ7απτοπεριατερδ. 

# * 
* 

Ό έκ Σύρου Μ. ό καί "Αδωνις προσαγο-
ρευόμενος, ακολουθεί κατά πόδα τήν μελύπη-
κτον Κοϋ.. . — ,Αγαπά 7.έγουσι τινές, ουχί 
αυτήν, άλλά τό μέλι της· πλανώνται όμως 
πλανην δεινην, διότι ό Μ. τήν Κοϋ . . . καί μό-
νην την Κού . . . 7wατρεύει. Έστωσαν δέ βέ-
βαι.ι οί πλανώμενοι, ότι έπί τέλους και Οά, 
την χ άψη. Σ. Α. Μα τόν Θεό, αυτά είναι ίε-
ρογ7,υφικα καλαμπούρια. Τύφλαις μούτζαις 
νάχης όποιος είσαι, 

Μοί γράοοκ;ιν ir, Νίκ>πλ»« èxi ό Ι^γρς 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 



Π, Προεστόπουλος γόνος εύκλεοδς οικογενείας 
μετέρχεται τον Συνάνη. Φαίνεται ότι ό Ιΐροε-
στοπουλος ένθυμεϊται τά του οπλοστασίου πα-j 
λαιά του νειάτα. Φρόνησι χύρ-ΙΙαναγιώτη ! ! ! • 
Α. Ω. — Σ. Α. Κολοκύθια στ' αυτιά σου, κο
λοκύθι, Α. Ω. 

Συνιστώμεν τοις άρμοδιαις άρχαϊς τόν έν 
Σωποτώ τών Καλαβρύτων ταχυδρομικόν έπι-
στάτ·*}* Παναγ. Φάσον, όπως λάβωιτι μέτρα 
περί αύτοΟ, διότι ούτος λαμβάνει ταχυδρομικά 
τέλη ίιπλάσια τών όσων πρέπει, Ιτι δέ έκ τών 
πληρωΟεισών επιστολών ώς τοϋ II. Σιαμαντα 
καί συνάμα έκβάλλει τά γραμματόσημα έκ 
τών επιστολών καί τά θέτει είς άλλας, καί 
ταΰτα πάντα προς όφελος τοϋ βαλαντίου του. 
"ΟΟων Καλαβρυτινός. — Σ. Α. ΤΑ κυρ Φάσο, 
δέν κάμνεις καλά νά κλέπτης τόσον φανερά· 
δέν είξεύρεις ότι όλαις αί παστρικοοουλειαΐς 
γίνονται ίεροκρυιίως ; Είς τό έξης σοόφρωνε 
προσεκτικώτερα. 

+ * 

Παρακαλβΰμεν έμεις καί ή σκούφια μας τόν 

έν Πειραιεΐ ύπάλληλον τοϋ Τσιριγώτη σινιόρ 
Μ. Β. . . νά μή ξεσυνερίζεται τούς γειτόνους 
καί πατριώτας του γιά ψύλλου πήδημα, ή καί 
γιά ενα ζευγάρι πιτσούνια, γιατί θά μας κάνη 
ν' ανοίξουμε τό διαμαντένιο στοματάκι μας 
καί θα . . . άς ήναι, Óyi τίποτε άλλο, λάθος. 
Κ. Ε. — Σ. Α. ΙΙάει πολύ καλά, διότι δέν πάει 
πολύ κακα. 

* * 
* 

Παρακα7,είται ό χρηστοήθης ευελπις Κ. Μπ. 
νά μή άνοίγη τάς είς Παρισίους έπιστολάς μου 
καί εξαλείφει έξ αυτών τά μή εις αυτόν συμ
φέροντα, άλλως θά ξυλισθή. Δέ Τσαφίνα. — 
Σ. Α. Καί ποϋ τά βρίσκει τά γράμματα σου, 
κ. Δέ Τσαφίνα, καί τά ανοίγει εκείνος ; Έν 
τούτοις φαγωθήτε, άφοϋ είσθε καί οί δύο τόσο 
κουρουνομύαλοι. 

* 
Νά προσεχή τό τέρας Μιλτιάδης Νικολωύδ. 

νά μή ξερνά τόσα ψέματα υπέρ τοϋ φίλου του 
τοϋ κατά φαντασίαν ερωτώμενου 1. Στεφαν. 
Ε. — Σ. Α. Μωρίας τό ανάγνωσμα. 

Δέν μας λές, Μοσγάκη, μέ τά σωστά σο« 
θέλεις νά μας πείσης ότι δέν έσούφρωνες βιβλία 
είς τήν Γέρμα νίαν; πες τουλάχιστον ότι αόταΓς 
είναι ψιλοοουλειαϊς καθώς λέγει καί ό τραμ-
πούκαρος Δαμαλας. Εις συσπουδαστής του. — 
Σ. Α. Είμεθα είς Οέσιν νά 2ΐαβεβαιώσ<·μεν τό 
ΙΙανελλήνιον ότι ό κ. Μοσχάχης'δέν έσούφρω-
νε βιβλία, άλλά τά έζήτει δανεικά πρός μελέ-
την, καί ξέχανε νά τά έπιστρέψη. Ταϋτα πρός 
ίκανοποίησιν τοϋ νέου. 

* * 

Παρακαλείται νά παύση ό χ. Χαμψδς λα-
μποπώλης τάς φι7αας του μέ τόν Σ. Α. διά 
λόγους πολ),ούς και ποικίλους.. .— Σ. Α . 
Σ' αυτό δέν άνακατευόμεθα. 

Παρακα7.εΐται 6 παστρικός 7ω. Α. Δουρού-
της, όπως παύση τάς μετά τής γνωστής υπη
ρέτριας έσπερινας συνεντεύξεις διότι δέν κά
μει. Κεροκέν. — Σ. Α. Άΐντήτε στο διάβολο 
χαμένα κουρούπια όλοι σας καί ξεφορτωΟή-
τε μας. 

* * 

*ν 'Hnetfw θ:σοαλία φρουροί τής τάςεως. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 


