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ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΘΗ3ΩΝ. 

(Τίιαιχίρα άλληλθγοαα.ία το3 «Άρ·.στο.ράνουί·)· 

Άνεχωρήσαμεν έξ Αθηνών δια τοΰ τακτι-
ΧΟΰ λεωφορείου. Ό δρόμος όλος ευρίσκεται 
χαραγμένος έπί ορέων και πεδιάδων και δα
σών. Τήν νύκτα έξήλθεν ή σελήνη και έθεώμε-
θα όλους τους αστέρας. Ωραία φύσις. Ό Κι
θαιρών ό γέρων έδείκνυε τάς γυμνάς γνάθους 
του. Αί άμπελοι μας άνέμνησαν τόν Διονύσιον, 
και τό παλιάβιον τοϋ ποιμένος τόν Άμφίωνα 
και οι τήδε κακεϊσε διεσπαρμένοι βράχοι και 
λίθοι τά τείνη τής Έκατομπύ7νθυ και αί πε
διάδες τήν Άντιγόνην, τόν Οιδίποδα, τόν Αάϊ-
•ν , τόν Έτ*οκλή και Ηολυνείκην, τήν Ίοκά-
στην χαί τήν Ίσμήνην, χαι τόν Άδραστον χαί 
τόν Μελικέρτην, τήν Ίνώ και τόν Αδάμαντα, 
τόν Άρείονα, τόν Τειρεσίαν, τήν Ιίαδμείαν, τόν 
Διογένην. τους Σπαρτούς, τήν Δίρκην τε χαί 
Στροφίαν, ό Ελικών, αί ΙΙλαταιαί, ό Μέγας 
Αλέξανδρος, ή Μαντινεία, ό Επαμεινώνδας, 
τά Αεΰκτρα «α θνητός ού δύναται, ού γάρ τι 
νΟ,ν γε χάχΟείς, είματα λυγρά, αί περίθυμοι 

κατάραι, χούδείς οΐδεν έξ ότου 'φάνη» τ^λος ή 
Θήβα. Όποΐαι ελπίδες ! 

"Αμα έφΟάσαμεν εις τάς Θήβας, εΐσήλΟομεν 
εις τήνπόλιν, εις τήν οποίαν ιοομεν πολλούς 
ανθρώπους εις τούς δρόμους, ξένους χαί εντο
πίους. "Επειτα έπήγαμεν εις τό στρατόπεδον. 
Οί στρατιώται, άλλοι μεν κατοικούν εις τά πο-
λυΟρύλλητα κα/.ύβια τοΰ Δεληγεώργη, άλλοι 
εις τάς σκηνάς, άλλοι εις τά χάνια, άλλοι εις 
γωοία, άλλοι εις τήν πόλιν, άλ7^οι εις τήν πε
διάδα και άλλοι εις τά όρη. Τήν επαύριον έγέ-
νετο ύπό τοΰ βασιλέως μεγάλη στρατιωτική 
έπιΟεώρησις και παρέλασις. Οί παρελάσαντες 
στρατιώται ανήρχοντο επακριβώς εις τρεις χι
λιάδας, οί δέ έπιΟεωρηΟέντες εις τεσσάρας χι
λιάδας, οί δε παραταχΟέντες εις πέντε, όλος δέ 
ό έν τω στρατοπέδω στρατός ανέρχεται εις 
τρεις χιλιάδας. Επειδή τό στρατόπεδον έγένε-
το χάριν τών μεγάλων γυμνασίων, Οά διατη-
ρηθή κ α θ " όλον τόν χειμώνα κ α ι τοϋτο ειν' ά-
ποφασισμένον. Ά λ λ ' ό στρατός, ένεκα έλλ3ΐ-
ψεως κατοικιών, υποφέρει τά πάνδεινα κ α ι μέ
γας υπάρχει κίνδυνος μήπως άναπτυχΟώσι επι
κίνδυνοι άσΟένειαι, διά τούτο απεφασίσθη νά δια-
λυθίί άναποφεύκτως μετά βραχύ, έφ' ω και διε

τάχθη νά ελθη προς τοΐς άλλοις και ϊν τάγμα 
βύζώνων, μία πυροβολοστοιχία και εν σύνταγ
μα πεζικοΰ, άτινα διετάχθησαν νά μεταβώσιν 
ένταΰΟα όσον μάλλον ταχύτερον, καΟ' όσον τά 
υπάρχοντα καταλύματα δέν έξαρκοθσι διά τόν 
ένταΰΟα στρατόν, και διότι αποφασίσΟη νά δια-
λυθή τό στρατόπεδον και νά μεταβ&σιν οί 
στρατιώται εις τά χειμάδια εντός ολίγου, α
νάγκη ήτο νά ϊλΟωσι και άλλοι στρατιώται έν
ταΰΟα,διάνα άναχωρήσωσιν όλοι όμοΰ. 

Τό στρατόπεδον έχει άριστα, άπαντα τα 
χρειώδη ύπάρχουσιν έν αφθονία· πλην του ολί
γου ύδατος ευρέθη πρός τούτω και Ιν νέον ξη-
ροπήγαδον. Ό ίρτος διανέμεται επαρκώς και 
ταχτικώτατα,άν και ενίοτε μερικοί τών ς·ρατιω-
τών δεν λαμβάνωσιν έπί ημέρας τό σιτηρέσιόν 
των. Τό ηθικόν τοΰ στρατού έχει κάλλιστα και 
ουδέν παράπονον, ούτε τό παραμικρόν,άκούεται. 
Μόνον ενίοτε μερικοί λέγουν ότι έννοοΰν νά υ
ποφέρουν τά πάνδεινα έν πολεμώ, άλλα δέν 
έννοοΰν χάριν της ανοησίας τινών νά ξεπαγιά-
σουν εις τάς χιόνας και πεθάνουν στά καλά 
καθούμενα. 'Εν γένει τοσοδτον ό στρατός εί
ναι κατευχαριστημένος, ώστε προχθές λειπο-
τάκτισαν είκοσι πέντε. Έν τούτοις τά πάντα 

Η ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ. 

Κάτι τι προχθές πουλοΰσαν στή βουλή, κι'ενας ντελάλης 
"Εσκουζ' όλο μετά τόνου και φωνής πολύ μεγάλης, 
Γιά ν' άκούση όσο εΐχε μαζευτή έκεϊ ασκέρι, 
Ένα σίδερο κρατώντας άΟεόρατο στο χέρι* 

«Άλλά ντοΰε, ά λλά τρία, 
Ή κυρά ΙΙρωθυπουργείαί. 

Ποιος άπ' όλους Οά τήν πάρη; ποιος άπ' όλους σας τήν θέλει; 
"Εχει τόσαις εύτυχιαις, έχει γάλα, έχει μέλι. 
Φήμη, δόξα, τόσα πλούτη και τιμαις μεγάλαις δίνει, 
Κ,αί εκείνον ποΰ τήν ίγζι πεινασμένο δέν άφίνει. 

Άλλά ντοΰε, άλλά τρία, 
Ή κυρά ΙΙρωθυπουργεία. 

Τώρα μάλιστα εις ταύτας τάς κρίσιμους περιστάσεις] 
6 ά 'μπορέση νά σουφρώνΥ) μέ χιλίας δυώ προφάσεις. 
ΙΙότε με τά Κρούπ κανόνια, πότε πάλι μέ τόν στόλον, 
ΤοΰΤαμβίου μας τόν πάτον θα τόν φέρ£ ν έ τ α όλον. 

Άλλά ντοΰε, άλλά τρία, 
*Η /.υρά ΙΙρωθυπουργεία. 

Μέ τόν ενα κ α ι τόν άλλο Οά γελάη κ α ι Οά παίζη, 
Κ α ι συχνά άπ' τό καλό του πολυποίκιλο τραπέζι 
θ ί χ°ρταίνη τά στομάχι τών πολύ στενών του φίλων, 
Κ , α ί Οά ρίχνη κοκκαλάκια είς τά στόματα τών σκύλων, 

Άλλά ντοΰε άλλά τρι'α, 
' ΐ ί χυρά ΙΙρωθυπουργεία. 

Γιά ίδέτε την ολίγο, πλειοδόται, «ίς τή μούρη. . . 
"£) ! χαρά σ' εκείνον όπου τύχει τέτοιο κελεπούρι. 
"Ολα θβναι ιδικά του, Οά περνδ ζωή και κότα, 
Κ,αί ατούς άλλους σκοτισμένους θέ νά χύντ] τόσα φώτα, 

Άλλά ντοΰε, άλλά τρία, 
Ή κυρά ΙΙρωθυπουργεία. 

ΤοΟτα ελεγ' ό ντελάλης μέ το σίδερο στό χέρι, 
Κι' ό Τρικούπης πέντε ψήφους γιά τήν ótyopà προσφέρει. 
Ά λ λ ' ό κύριος ντελάλης άπαντί είς τόν Τρικούπη 

-Τόσους ψήφους μόνο δίνεις ; . . άιντε, χάσου, 6ρέ χουροοπιϊ, 
Άλλά ντοΰε, άλλά τρία, 

'Η κυρά ΙΙρωθυπ&υργςία. — 

Αριστοφάνης 



Ιχουσ: ρόδινα. 'ΑφοΟ χαί άστεγοι και seivwv-
τες καΟ' όλην τήν θηζαιχήν πεδιάδα έίσί οιε-
στ^ρμένοι στρατιώται, οίτινες καρτερικώς υφί
στανται πάντα, χάριν της άβελτερίας τών ά-
ναξιως άςιούντων νά διέπωσι ό,τι τιμαλφεστε-
ρον έχ_ει ή ΙΙατρίς, τους άνδρας αυτής. 

Κ Λ Μ Π Ο Τ Γ Ο Γ Α Ο Τ : 

Κ Ο Υ Λ Ο Υ Β Α Χ Α Τ Α . 
Τόν κατά τών τριών αναξιοπαθούντων α ρ 

χιερέων φανατικόν πόλεμον, όστις από τίνος 
συνταράσσει τήν τε δημοσιογρα^ ίαν καί τ « χοι-
νόν, ήγειρον μοχθηρά τίνα Οντα ιδιοτελή τής 
Μονής του Μ. Σπηλαίου, πονηρά διαβουλευό 
μινα *αί βυσσοδομοΰντα. Ο ί καλοθεληταί ο $ : θ ! 
ιερομόναχοι, φανατικοί ο π α δ ο ί του ιερόσυλου 
Μαγαράκη, οΰτε θεόν φοβούμενο;, ούτε άν-
Οοώπους αίδούμενοι, συνταράσσουσι γήν κ α ι ο υ 
ρανών χάριν χαμερπών κ α ι αισχροκερδών σκο
πών. '0 κΆριςτοφάνη^Β θέλει αντεπεξέλθει Ορα-
σύς κατά τών πονηρών τούτων α δ ε λ φ ώ ν , 
και αποκάλυψη τ ά τεκταινόμενα με τό νί και μέ 
τό σίγμα. " Α ς πβριμένωσι. 

Τά πράγματα μας, όσο καν, χοντραίνουν 
και μεγαλώνουν. Α ί διακοινώσεις, που έκαμε 
ό Τρικούπης ε ι ς τήν Αγγλία, δεν άρέσανε κα
θόλου εις τήν Τουρκία, κ α ι διά τοΰτο ή τουρ
κική κυβέρνησις έκαμε τρία μεγάλα υπουργικά 
συμβούλι-χ, εις τά όπο?α άλλοι έλεγαν νά γυ
ρέψουν εξηγήσεις άπό τήν κυβέρνησί μας, γιατί 
κάνει εξοπλισμούς, κ α ι άλλοι ν' απαιτήσουν 
νά παύσουν οί εξοπλισμοί, νά διακόψουν τάς 
σχέσεις και νά πιάσουν άπ· τή ρίζα τ ό κακό, 
κί]ρύττοντες αμέσως τον πόλεμο. Άπό όλα 
ι?ύτα τίποτε α κ ό μ η δεν άποφασίσθη. "Εως ότου 
δέ άποφασισθή, Οά μάς ίλΟουν κ α ι τά άλλα 
Κρούπ κ α ι ή εικοσιπέντε χιλιάδες του Γκρδ, 
κ α ι η ε ξ ή ν τ α χιλιάδες τών όπλων κ α ι τών ά-
πί'.ραρίΟμων πολεμεφοδίων, τά όποια λέγουν 
οτι κατέσχεσε ή αυστριακή κυβέρνησις ώ ς λ α -
θρεμπόριον, ά λ λ ά είναι ψέμματα, κ α ι ή δεχα-
• κ ί * τ ε μεγάλαΐς σιδηροδρομικαϊς άμαξοστοι-
χίαις, ή όποίαις κατεβαίνουν στήν Τεργέστη 
φορτωμέναις μέ όπλα κ α ι πολεμεφόδια της κυ
βερνήσεως μας. Τότε θά δείξουμε έμεϊς πρώτο 
στους Τούρκους τι έστί βερύκοκο. 

Ό βασιλεύς εις τό στρατόπεδο τών Θηβών 
επιθεωρεί κάθε μ έ ρ α εις τά γυμνάσια τεύς δια
φόρους λόγους τών ταγμάτων τών συνταγ
μάτων τών με.οχρ·/ιών τών στρατη· ε ων. θά 
γυρίση σέ ο λ ί γ α ς ημέρας, άφοΰ γίνουν πρώτα 
•Οιάφοροι ψευτοπόλεμοι, οί όποιοι Οά "μοιάζουν 
σαν α λ η θ ι ν ο ί , άν κ α ι θά τναι ψεύτικοι. 

'Π βουλή έκαμε αρχήν τών εργασιών της 
προχθές τήν Δευτέρα^, ά λ λ ' α κ ό μ η δεν άρχισε 
τάς ε ρ γ α σ ί α ς της, τάς ο π ο ί α ς 0' άρχίση, άν κ α ι 
άρχισε, υστέρα άπό έπτά ο κ τ ώ ήμέραις, ά» 

"Ολαις ή κανονοστοΓ/ίαις τών Αθηνών ό-
π7.ίσθησαν μ ε Κρούπ. Ά ; έλΟη τώρα ό Χόβα·τ 
κ α ι ή Χ,οβάρτενα, κ α ί τ ο ι ς δείχνουμε. 

Έφθασαν σαράντα μισογά;αροι, δηλαδή ή-
μίονοι, κ α ι χίλια σπαθιά κ α ι χίλιαις σέλλαις μαρχία ; 
γιά τό ιππικόν. Ά ς έ'λθη τώρα ό Μεχμέτ-Ά-

Βακάλογλου και έγράφη έξ Αθηνών προς τήν ' 
κ. Έράμ, σύζυγον τοΰ κ. Έράμ, προξένου τής 
Τουρκίας έν Λαμ/'α, καί περιέχει πλείστας κα
κοήθεις προδοσίας. *Ας ιόωμεν τώρα ή κυβέρ· 
νησίς μας τί Οά κάμη. 

Ό Πολλάτος, ποΰ είναι εις τήν Νομαρχία, 
γνωστός Νάρχισσος τών Α θ η ν ώ ν , επήγε ό άν
θρωπος μέ όλη τήν αφέλεια του εις τας γυναι
κείας φύλακας, τάχα πώς είχε δουλειά, όπου 
ήΟΐλε νά δώση δύω τάλληρα, γιά νά κάμουν 
τσουμποΰσι ή φυλακισμέναις μαζύ μ' αυτόν τήν 
νύκτα, Λατά τήν οποίαν ήθελε νά κοιμηΟή και 
-ζΰτός έχει μαζύ μέ τήν περιβόητη Βλαχοποΰ-
λον. Έκτος τούτοι» ό κύρ ίίολλάτος έχει και 
άλλη βρωμοδουλείά φτειασμένη. "Ενα έγγρα-
τ·ον του υπουργείου τό όποΐ- ν άτίυΐ^νετο 
εις τάς φύλακας, τό κρατεί και δεν τό έστειλε 
έκεϊ ποΰ έπρεπε. Τά ξέρει αυτά ή κυρία ΙΝο-

Α . 

λής καί ή Μεχμέτ-Άλήνα μέ όλους τούς μπα-
σιμπουζούκους, καί τά λέμε. 

Τό γαλλικόν Οέατρον μέ όλα τά οαινόμενα 
Οά πάη άπό κει ποΰρΟε μαζύ μέ τόν Δεληγιάννη 
όστις άϊοΰ δέν 'μπόρεσε νά τό χαρή έδώ πέρα 
τό θεατράκι τευ, απεφάσισε νά πάη μαζύ του 
μι όλα του τά γεράματα, νιά να τό χαρή του
λάχιστον στό δρόμο. 

'Π κυβέρνησις προσέφερε δώδεκα χιλιάδας 
δραχμοΐς ώς συνδρομήν εις τήν μεγάλη του 
Γένους Σχολή, ποΰ είναι ατή Χάλκη. ΙΙαρά 
ξενο πώς ή τουρκική κυβέρνησις δέν έκαμε δια-
μαρτύρητι 

"Επειδή ό φίλος δήμαρχος κ. Κυριάκος δεν 
έχει κέφι, ανέθεσε τήν δημαρχία εις τόν πρώ
το δημαρχικό πάρεδρο κ. Κωνστ. Σπαντϊδο, ό 
όποιος καί άλλοτε, όταν έλειπε ό δήμαρχος 
ς;ήν Ευρώπη, έκαμε τό χρέος του καθώς έπρεπε. 

Οί άναγνώσται τοϋ «Αριστοφάνους» Οά 
ενθυμούνται τό μεγάλην αίσΟησιν προξέ
νησαν εκείνο έγγραφον τοΰ Φωτιάδου βέη 
προς τόν Μ.,Βεζύρην, καί έν ω πρός τοίς άλ-
λοις κατηγορεϊτο καί ό Νομάρχης ΦΟιώτιδος-
Φωκίδος Βακάλογλους ώς κατάσκοπος τή"ς 
Τουρκίας. "Πδη τοΰτο αποδεικνύεται άληΟέ-
στατον εκ τίνος επιστολές, ήν έδημοσίευσεν ή 

Μας γράφουσι έξ "Αργούς, οτι οί 'ΑργεΤοι 
τότην χαράν έχουσι διά τόν ύποψήφιον βου-
λευτήν Μανουσάκην, ώστε απεφάσισαν νά του 
ι'εμίσουν τήν κάλπη πράσα. 

ΤΙ ΚΑΜΝΟΥΣΙΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
. ΤΩΝ ΛΙΑΦΟΡΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΛΩΝ. 

(ΐ'Εφημερίδοςι. — Διεξαγάγουσιν υποθέσεις 
μονομαχίας, διευκολύνοντες τήν εις τά ν εκρο 
τ α φ ε ί α άγουσαν, όπου υπάρχει πάοα τέρψις 

α: ηδονή. 
«"ΩραςΛ. — Καταγίνονται ε·ς τήν έρμηνιίαν 

τοϋ ρήμοτος Μ ε σ ο λ ο γ γ ι ά ζ ε ι ν. 
«Νεο/.όγου)). — Ακροάζονται τοϋ συντά-

κτου, παραδίδοντος μαθήματα μαιευτικής δι' ής 
Οέλουσιν εξέλθει τοϋ κυκεώνος τών κοίνωνιστι-
κών ζητημάτων. 

«Καρτερίας;). —Καταγίνονται νά άνεύρωσι 
τό πώς, ένω γράφουΐι γ λ α φ υ ρ ώ ς, οί άνα
γνώσται τούς παρανοοϋσι καί τοις άποδίδουσι 
τό προτέρημα ότι άλλα γράφουσι και άλλα έν-
νοοϋσι. 

αΣτοαςβ. — Καταγίνονται νά ευρωσι τό 
μέσον πώς κάθε Σάβοατον ν ά τ ά β ο λ έ β ω σ ι 
μέ τούς στοιχειοΟέτας, ή καί μέ τούς διευΟυν-
τάς τών διαφόρων τραπεζών, καί 4ταιριών. 

«Τηλεγράφου». — Καταγίνονται πώς νά 
«Ευνομία» τής Ααμίας. Είναι δέ αυτη τοϋ ; πωλούν κωλοφωτιαϊς διά φανάρια, 

^ΠλΟε δα καί 6 Ζαήμης στήν καλή στιγμή εκείνη, 
Καί τριάντα τόσους ψήφους μέ μεγάλο Οάό,ίος δίνει. 
Μα δέν άρεσε καί τούτη ή τιμή εις >όν ντελάλη, 
Καί χωρίς νά απάντηση στόν Ζαήμη, λέγει πάλι, 

Ά λ λ α ντοϋε, άλλά τρία, 
'H κυρά ΙΙρωΟυπουργεία. 

Κι' ό Ηγέτης όλος πόζα χαί σπουδή καί σοβαρότης, 
ΤΓλΟε τότε μέ τους άλλους γιά νά γίνη πλειοδότης, 
Καί πενήντα τόσους ψήφους μετρητούς παρουσιάζει· 
Άλλ ' άμέσώς ό ντιλάλης «τράβα κάμπο» τοϋ φωνάζει. 

"Αλλά ντσϋε, άλλά τρία, 
'Π. κυρά ΙΙρωΟυπουργεία. 

Ρίά ! εμπρός κι" ο Κουμουνδούρος, καί μέ τόση προθυμία 
Εβδομήντα ψήφους δίνει στήν κυρά ΙΙρωΟυπουργεία, 
Κι' όλοι είπανε πώς τοϋτος Οά τήν κάμτ) πλέον ταίρι-
Άλλά πάλι ό· ντελάλης τό γουδί τό γ^δοχέρι, 

Άλλά ντοϋε, άλλά τρία, 
1 'H κυρά ΙΙρωΟυπουργεία, 

Τότε όλοι έκει πέρα ευθύς άνοιξαν τό στόμα 
Rai έφώναξαν μέ τόνον «Μά ti διάβολο! ακόμα 
Καί εις τούτον δέν εδόθη ; . . Τί ακρίβεια μεγάλη! . .> 
Μά δέν έπαυε νά σκούζη ή φωνάρα τοϋ ντελάλη, 

Άλλά ντοϋε, άλλα τρία, 
Ή κυρά ίΙρω6·π2βργεία. 

Τί νομίζετε, τούς είπε ό ντελάλης, πώς "μπορείτε, 
"Or ως άλλοτε, σέ φτήνεια τήν κυβέρνησί νά βρήτε ; 
Δίν τήν παίρνετε μ-έ δέκα, οίτε τριάντα κι' εβδομήντα, 
Ά/νλα ξέρετε μέ πόσους ; έ/.ατό καί έννενήντα. 

Άλλά ντοϋε, άλλά τρία, 
'Π κυρά ΙΙρωΟυπουργεία. 

'Επρονώ ητε ή ώρα κι' ήλθε π»ά τό μεσημέρ:, 
Καί κανένας δέν ευρέθη πιό πολλά να τοϋ προσφέρΐ)* 
Έτσι πια ή αγορά της άνεβλήΟη γι ' άλλη μέρα, 
Κ'.' εΐχε παύσει νά φωνάζη ό ντελάλης εχεϊ πέρα, 

Άλλά ντοϋε, άλλά τ pia, 
(Η χυρ-ì IIρωδυπουργεία. 

ΤΑ ΕΝ ΤΩ Τ Α Ξ Ε Ι Δ ί Ω ' ΜΟΥ. μου άΎΟροίττο!. ω ί τ-.ο·.με\ω Y ¿ í..¿> _ ή ν ? ι τ ; γ η σ . . , t 0 .3 Ò-

νε.ροο, tò (ór«ìov tT?c ϊ ί ' ί μ ί ό Άργείος λίγιΟί, Χ* ώ: *«-
ρ'με»ε; και εκείνο- ν ά tor, δημοσιευομένη·*, άλ>α με <ryó).ia, 
T T V„7"' ; ^'rí,'A£foy *ν ' A F Ï S I διαμονή- μου ώραίϊν δια-
τριοην του· 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ· 

ΚΙΒΩΤΙΟΝ 

Ο Τ Α Μ Ι A Σ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΝ 

Τ.ΙωρΙ μββκβρβλιχι που κόντεψε vi πάθω ! Όλίγον ακόμη 
ή κούκλα ποΰ έκλεψα Oi με έκαμνε, μα τήν Κλεοπά-

τραν, Τοΰρκον!·· Αναθεματισμένη κούκλο! συ μου έγεινες 
T : p ¿ S e v 0 c τ 0 ' 2 ύ τ η ς σύμφορος! . . Άμμ'ποϋ 'ς τ'ανάθεμα 
να ξέοω Ιγώ — Sv είχα το προφητικόν πνεύμα τοΰ όσιου 
Μαγαράκη, Oi t i ί,ξευρα δλα, — «'"'i «υτή ή κούκλα τή; 
ΝΌυ.«ρχ'ας ί,τανε άνθρωπος. 'Κγώ έ" όμιζα *W< ε"χανε αυτό 
τό άνορ'κελον, το ανάστημα έχων μια; λ ό τ ρ α ς κρασιού, για 
βτολισυιόν τη; εισόδου του νομαρχιακού καταστήματος, Χ«ί 
εΤπα, Se πάρω κ' έγώ αυτό τό αγα/.μα για να στολίσω το 
γραφε'ον μου, το όποιον, ομολογουμένως, είνε χίλιαι; α-οραΐς 
καλλίτερο-/ άπό τα άρχίΐα της Νομαρχίας Πατρών, ώς ών 
ταβανωιιένον, σοφατισμένον καί πατωμένον . . εΤνε γραιείον 
της ανθρωπιά;, — τό ομολογεί καί ó Σουρής κα'ι ό Βερβέ-
ρη^ κ β - οχ' ίνετικόν μπουντροΰμιον ώς τό |ν λόγω 
άρχεΐον.— ΙΜωρ'ε ρεζιλίκι -ου γλύτωσα . . . "Μμτ,ν εύ-
τυχτ'ς.·· ευτυχέστερο; του άτυχου; γραμματοκομιστοΰ που 
'φη-Μ καί κάθησε ε7ς τή< φυλακήν αδίκως κα! τβ αλόγ 
για τα χ ρ η μ α τ β τ °ΰ MavUhci), δώσασα πίστι, ή. χνρ'ι δι
καιοσύνη, εις ·»α λόγια μια; υπηρέτριας, κ'έπειτα που άπε 
δεί/θη αθώο;, ίπήρε τής ντροπαΐί ó κυρ Μανιακή;. Μα τώ 
ρα πια δεν δίνει πίστι ή Κίσαγγελία εις τα; μαρτυρία; των 
γυναικών, γιατί 8ν είΐνε είς την μαρτυρίαν τής παχύσαρκου 
κυρίας τβΰ έπεσκέπτετο πρωί πρωί τήν Νομαρχίαν, αντίο 
Άριστοτάνη, Θ1 έπεσκέπτεσο καί συ, πτωχέ μου, το 'Ριο· 
καί όχι το κάστρο τή; Πάτρας, για vi ε'βανες γνώσι, xa 
να μη έγραφες δσα γράφεις. 

Δόξα λοιπόν τώ afîa) θεώ , (τον Ιδικόν μου ίννοεϊται 
καί 5νΐ τόν του αγίου Φωνίδο;), την έγλυ:ωσα εόθηνά. *Α; 
ευλογώ όμως κα'ι τον ύπάλληλον κ· Καμπότην, όστις 
ευγενώς, καθό ευγενής, μοί ϊ*αμε σωματικήν Ιρευναν και 
ευρε το κλαπέν άνίρίκελον, ώς εϊρε και τα διαγράμματι 
του μεταλλείου μου σάπια εΐ; τα αρχαία Αρχεία της Νο 
μαρχίας, έρευνήσας ε π ι σ τ α μ έ ν ω ς . , το ομολογεί καί έπι 
σήυ,ως προς τ· ύπουργείον . . . Έδώ, καλέ μου Κομποττ, μου 
ϊ'κλεψες ΧβΙ συ τήν όόξαν . . Άφοΰ γνωρίζεις, ευλογημένε 
δτι έγώ εΰρον αυτ ί , (διότι ου εΤσαι προωρισμένος, ώς με 
εΤπε;, vi γράφος και ό'χΐ να ζητή; ώς ρακοσυλικτης εις — 
ρακώόη apyeîot του γραφείου σας τα έγγραφα, τα ¿roía σέ 
ί ιαττάτει τό ύπουργείον), διατί γράφει; ότι συ τ ί εύρες;. 
Κακόμοιρε! íiv ίσυλλογίζεσο ολίγον τήν ίημώόη ταροιμίαν 
δτι «ό κλέ-της xal ό ψεύτης τον πρώτον χρόνον χϊίρεται» 
καί δτι ίγο> TCOÛ i χ ά λ α σ α τον κ ό σ μ ο ν με τί> υ«:ουργεΐον 
ΐεν βα σ' ά'τινα vi χαρής οΐιτε στιγμήν ; Mi ντιτ: να ησαι!· 
Κρίμα; που φαίνεσαι καί ευγενής καί εςυπνο;. Δεν ερωτού
σες, καυμίνε, tôv συνάΐιλοίν σου Άνόρέαν, τόν λ α μ π ρ ό ν 
αυτόν ανβρωπον, vi σου είπη πό"'ς έπρεπε vi φερΟί); ; Δεν 
βλέπεις δτι κάθε 'μέρα τόν'ρωτοΰν δλοι ο! διδάσκαλοι καί του; 
λέγει τ !. πρέπει vi κάνουν, για vi Ικόίίωνται έγκαίρω; T i 
εντάλματα της μισίοίοσ'α; των ; *Αν λοιπόν διδάσκαλοι 
τόν συμβουλευωνται, σίι τί έπερ'μενε; ; Θα νόμισες πώς 'ζι" 
ρεις καλλίτερα άπό τόν κυρ Ανδρέα τόν μικροπαντρεμένον, 
ί λ λ ' έδώ έπάτησες 'ς τήν άγγινάρχ· Ό κυρ Ανδρέας, βλέ
πεις, δτι όχι μόνον εξαίρεση άπό τό στρατιωτικόν ώς μεγά
λο"; 'ς T Í χρόνια, άν καί ηνε 2 0 χρονών, — ηλικία το ù γαϊδάρου 
τοΰ Μπαρμπαγιάννη, — άλλα εξαιρεί καΐά'λλου; ό παμπόνηρο;. 

*Ας ίψί.οΐύ έπ! τέλους τα κακόμοιρα τα ΰπαλληλοΰδια της 
Κομαρχίας vi βράζουν με τό ζουμί τους καί α; γράψω 
τ'ίλ.λα πράγματα που εΤδα εις τάς Πάτρα;, τα όποια εΐνε 
πιό άξιοπεριεργοτερα άπό τα της Νομαρχίας, καί T Í όποϊα 
ιιοΰ ϊκαμαν τέτοιαν έ'ντύπο)σιν, óroíav δεν μου ίκαμε τό ρε
ζιλίκι που κόντεψα vi πάθω άπό τήν κουκλαν που έκλε
ψα. — Αλήθεια, κ. Νομάρχη, μου τήν πωλείς αυτήν τήν 
μικρούτσικη κούκλα ; Θέλω vi τήν προσφέρο) δώρον εις τήν 
ίρωμένην μου . . . δν λοιπόν δεν τήν εχη; τάξει εις κανέναν 
ίλλον, δώσε μου τον λογον σου. . · Νά σου ειπώ μάλιστα 
xal εί; ποίαν Oi τήν χαρίσω γιλ vi με πιστέψης ; . Τό 
πρωί εκείνο, που ήλθα για τα δ·«γράμματα του μεταλλείου 
μου είς τό Γραφεΐόν σου. καί καθ'ή'ν ¿ipav έκλεπτα τήν περί 
ης ô λόγι; κουκλαν, είσηρχετο, ευτραφή; τις κυρία γ ι ί vi 
κάμη τήν δουλειά της, τήν οποίαν ό κ. Ανδρέας μου έ»ύ-
σ»ηαεν ώς κόρην άνύπανδρον . . . Α?, αυτήν, γερο- Περβα 
να μου, τήν σγαπησα ίμμανώς καί Οέλοι vi τήν κάμω συμ 
βίαν. — "Οταν ε"γώ αγαπώ, γίνουμαι άλλος έξ αλλ»υ, γί-
νουμαι κ α τ η φ ή ς άπό τόν ϊρωτα μι δλην τήν άριστοϊανι-
κότητάτου. . Περί τούτου έρώτησον καί τόν Άργείον λό 
γιον. — Ni τη; χαρίσω, ποΰ λες, αυτό τό κουκλε'ον γ ι ί 
vi πιστευση οτι έγό> τρελλαίνουμαι για δαύτην, ώς πι 
στεόει ό Σάντος Κασυδης δτι θα με παντρέψν) μΐ μια 'δι-
*ή" του και δέν μ'άφίνει v i ·κάρω άλλην, που vi τόν κάρη 
διάβολος. 

Λοιπόν για vi ξεχάσω και τό ρεζιλίκι κα'. τα πάντα, ώ; 
ίξέχασε καί ό Κόντε Μερκάτης τήν προσβολάρα ποΰ επαθ: 
Ιπό τό χοινόν τών Πατρών, δταν προσέίερεν είς τήν έπι 
τροπήν τών συνεισφορών óii τους δυστυχείς εκείνους, τών 
οποίων ό χειμώνας έγκρέμισε T Í σπητια των, r i τρία μόνον 
βράγχα, καί λίγο έλειψε vi τόν λιθοβολήσουν δια τήν τόσην 
ττ>« φιλαργυρ'αν, καί τήν πρός τήν κ*·.νων!αν, έν ξ ζγ| καί 
¿v τί) όποια άπέκτησεν ό,τι καί Sv εχη, περιφρόνησίν του 
xal άχαριστίαν.. 'Κμπρός, χρυσέ μου Νομάρχη, πώλησε 
μου ή* χάρισε μου τήν κουκλαν, γ ι ί vi ψαρέψω τήν xapíli 
της ωραίας ενείνης νέα; καί ν'αποκτήσω αυτήν, χάριν της 
οποίας ί,ρχισα vi γίνωμα·. κ α - η ι » έ α τ α τ ο ς , και άπό ευ
τραφή; λίαν ν τ η λ ι κ ά τ ο ς νέος. 

Περιμίνω άπάντησίν σου συμεωνον με τήν επιθυμ'αν μου· 
Περιμένετε καί σεις, σοοο' μου άναγνώσται τό τέλος του τα-
ξειδίου μου, τό οποίον θα |χη τόσα περίεργα πράγματα, δσα 
σάπια ϊγγραοα έχουν ταΐ<ίρχε!α τή; Νομαρχίας, της όποιας 

Φαίνεται ότι έν τώ τόπω τούτο) ή δικαιοσύ
νη έξέλειπεν άνεπις-ρεπτεί καί πάντα τελοΰντ»ι 
κατά τό δοκοϋν και τό συμφέρον έκάιτου. Ε -

Παρακαλείται ό έκ Χαλκίδος δ ή θ ε ν άπο-
στείλας ήμΐν τά περί τίνων νέων τής χώρας 
εκείνης κεντήματα του νά μάς ά-οστείλη καί 
ό,τι ΰπεσχέΟη. 'Πμεΐς άγαπώμεν τούς φίλους, 
όταν ούτοι φαι'··'ωνται συνεπείς είς τας υποσχέ
σεις των, άλλως τούς βγάζ§μεν είς το γαϊ-
δουβοπάζαρο, ώς άλλοτε τόν κ7^εινόν ϊίουλ-
γάρογλουν. Τό όνομα τοΰ έν λόγω φίλου, τό 

χομεν γρ«υει τεχ κακοΓ,Οου' πονγ- επν 

ρ'.ας του ταμίου Μεγαλουπόλεως, ή» επέδειξαν 
ούτος, όκ<ος άπομακρύνη τόν άντικείμενον είς 
τά συμφ-ί'βοντα αύτοϋ ώς εκ τής άκριβοϋς τών 
καθηκόντων του έκπ7,ηρώσεως ύπομοίραρχον 
II. Γουλάκον, κατηγορήσας ψευδέστατα τούτον 
είς τό ύπουργεΐον, ώ; μή έκτελοϋντα τά παρ' 
αυτοί εκδιδόμενα έντά'λματα κατά δημοσίων 
όφει7.ετών. έξ' ου άνεξελέγκτως διε~άχ_Οη τη-

ενοαεντ 

^γελμα καί ή κατοικία μδς εΐνε άπό τήν 
ίδιαν ώραν γνωστά, ώστε άν Ιχη γνώσιν ας κά
μη ώς γνωστικός άνθρωπος, άλλως του 8ά-
ζομεν ημείς γνώσιν. Ά ρ ι σ τ ο φ ά ν η ς. 

Ό εύφϊ-έστατβς καί χαριέστατος νέος κ.Γιαν-
νοϋζος Καγκάδης μετέβαλε τά Ου/.άκιά του 
είς αποθήκης σ α ρ δ 3 λ λ ώ ν , τυροϋ. κτλ. «υμβου-
λεύομεν αυτόν νά παύση τό τοιούτον, διότι δέν 
Οά άρέση μυρωδάτος είς τήν κόρην τοΰ κητ*ου-
οοΰ Μπαρμπα-γεο>ργη. Σ. Σ. — Σ. Α. Τοτε 
Q' άρέσης σύ, ώς μή μ υ ρ ω δ ά τ ο ς. 

λεγραφικώς ή μίτάΟεσις αύτοΰ, ης 
εστάλη (eia τά μάτια βέβ«ια) αρμόδιος ό άν-
τιμοίραρχος Σμυρλής προς έξέτασιν τής κατη
γορίας. — 'Ι) κ. Σμυρλής μβτά αύστηραν έξέ
τασιν ουδέν άπο/.ύτως ευρε βάσιμον έκ τών| 
κατηγοριών τοΰ ταμίου καί συνωδα έγραψε τα j τ Ο Ιωάννης Ζουμαροχαύτης προσκαλεί τόν 

ν Στρατιωτικών. \J}^tav Κ°«γέαν είς μονομαχίαν μέχρι Οανάτου-

* # 
* 

δέοντα προς τό ϋπουργεϊον τώ 
Έκρινϊν όμως φρόνιμον, έν τΫ) άμερο)>ηψία 
του βεβαίως, νά έτνιρρίψη ό'λίγα άνθη διά τόν 
εντελώς άγράμματον διάδοχον τοΰ Γουλάκου 
ύπομοίρορχον βάγιαν, συγγενή στ&νόν τοΰ μρ-
γαλοιτε λέτου καί πολιτικοΰ τής επαρχίας Εού -
τευνα, όπ^ς, τό κατά δύναμιν, συντήρηση το[-
τον έν τή νέα θέσει του. 

Μετά τά άφηγηθέντα ν?μίζομεν ότι δυνά
μεθα νά έρωτήσωμεν τόν αξιότιμο ν έπί τών 
Στρατιωτικών ύπουργον, τώς, άφοΰ ουδέν ί
χνος κατηγορίας υπάρχει κατά τοΰ ύπομοι-
ράρχου Γουλάκου, διέταζε τήν μετάδεσιν αύτοΰ 

Μάρτυρες ώρίσΟησαν έκ μεν τοΰ Κουγέα ό Ro-
ρομηλας καί Μανιτάκης, έκ δέ τοΰ Ζουμαρου-
χαύτου ό Κουτούζης καί Καμπούρογλους. 
Τρείς χαί Ζωλότας. — Σ. Α. Ή αστυνομία 
πρέπει να προλάβη τό κακόν. 

Ειδοποιείται ή δεσποινίς Ε. ότι ό κ. Π. ϊ · 
φΟασεν άπα Β. είς Κ. οπόθεν μεταβαίνει είς Α 
θήνας. 

"Επίσης ύπομιμνήσκεται ή φίλη Κλ. νά μή 
λησμονη τας υποσχέσεις ?ης, διότι Οά χάση 
και μάλιστα, άν ψευσΟή καί τήν π έ μ π τ' τ ν 

«αι Ιδίως διά την αντ-καταστασιν Ι ,αγ ια ,^Λρος | ο ο ο ά ν 5 τ ε π λ έ ο ν 0 ά σ ν . ά ' σ η, έλπίζων καί περιμέ-
στενοΰς συγγενείς εχ^οντος έν τή έηαρχία ταύ· 
η, Οπερ αντίκειται είς τόν νόμον, καί ποίαν 

βάσιν δύναται νά εχη περί τής άκριβοΰς τών 
καθηκόντων του εκπληρώσεως, άφοΰ καί ά-

ράμματος τυγχάνει, καί δημοσίων οφειλετών 
καί πολιτικών συγγενής; 

Εΐναι αληθώς απελπισία νά^λέπη τις άνδρας, 
γηράσαντας ένπολυμόχΟω καί μακρά υπηρε
σία, νά έκσφενδονίζωνται ένθεν κάκειθεν έπί τη 
άπλή καί ψευδεΐ συκοφαντία ανδρών, κατηγο-
ρηθέντων έπί πλαστογραφία, φυλακισθέντων 
καί έν αυτή δέ ταύτη τή υπηρεσία των ύπο-
Οαλπτόντων κακούργους φυγόδικους,· εντός 
μάλιστα τών δημοσίων καταστημάτων Μεγα
λουπόλεως. 

Έν τέλει λέγομεν ότι ό κ. Σμυρλής έλησμό-
νησεν, ή μάλλον ηθέλησε νά λησμονήση, νά 
γράψη έν τή εκθέσει του τά ορισμένα καί σαφή 
περί τοΰ Βάγια, όσα ανωτέρω άφηγήθηνεν, ένώ 
τά όλως αόριστα καί ασαφή οιάτον Γουλά-
χον έθεσεν ώς βάσιν. Γ. 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ή Σ Ε Ι Σ . 

Τό εύρύχωρον μαγαζεΐον μετά τοΰ υπογεί
ου, τό κείμενον απέναντι τοΰ τυπογραφείου τής 
ΙΙαλιγγενεσίας έπί τής όδοΰ Βορρέο>ς, ενοικιά
ζεται άπό τής Α'. τοΰ προσενοΰς Γ>οεμ6ρίου. 

Έν τώ καφενείω τοΰ αΛέου Κόσμου», ποοσ-
ελήφθη έκ Κων)τόλεως μετακληΟεΐσα εταιρία 
ανατολιτών μουσικών, μετά ού3 γ'υναικών, 
διευΟυνομένη υπό τής κ. Ειρ. Βαρελοπούλου. 

<Mv3 πτωχός βλάξ Κ α ί ερωτοχτυπημένος φίλος 
τοΰ υποφαινομένου. Δόν Φουντουκος. — Σ. Α. 
Ό κ. Δόν Φουν^οΰκος είναι ένας μεγάλος κα-
-εργάρος. 

* * 
ΕΚ> ΠΑΤΓΩΝ. 

Ό γρααματοκομισ-ής Γ-ώτα νά μή περνδ 
από τοΰ Άργυρο . . τήν πόρτα, καί νά μή κομ-
ψεύεται τόσον μέ τήν βίτσα, διότι εΤναι σαπο'-
γερος καί δέν τόν άναπα ή Γ. Ράκ. — Σ. Α. 
Κολοκύθια με τη ριγαν. 

Ό κ. Δ. Πα. δικηγόρος παπδ παιδί διαβο-
λόσπορις νά βάλη τόν πατέρα του νά τόν διά
βαση, διότι άρκούντο>ς έκορόϊδεψε τήν φτώ
χεια /αί τής έφαγε τά λεπτά. Κοΰκος. — Σ. 
Α. Άλλοι σου μάλλι σου, πέτρα στό κεφά
λι σου. 

* * 

ίλλοτε προ:στ*τ-ο ό κύριος ίσίμπουράκης. Περιμένετε χρυσοί. Τώρα έν τώ ÌS'. Κ.όσμω διασκεδάζει τις ωραία. φΟείρη τήν ύγείαν τήν πολύτιμον καί etyut 

Ό δικηγόρος Νικό .̂αος Πεταλδς κρατεί τάς 
"τ:ρ·καταβολάς τών πελατών του καί έργολα-
βείμέ όποια "'̂ Χ"̂ * Νά παύση καί τό έν καί τό 
άλλο οιά νά μή πάθη κανένα μασκαραλίχι. Ζν-
ζάνιον.— Σ. Λ. Βέβαια, διότι καί τά δύο είναι 
κακή συνήθεια. 

* * 
* 

Τό έςηκοντάχρονο παιδί τοΰ Στρούμπου 
Κωνσταντίνος ό Στροΰμπος, δέν είναι τάχα 
δυνατόν να με-ριάση ολίγον τήν πρός τά Χα-
αέ-Σαντάν ανάγκην καί πρός τό Οέατρον καί 
ταϊς περμαντόνε; J Μ'αύτά καί μ'αυτά Oi 

κρι-

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 



μα. Μ] I . - Σ". Α. τί ί ί ν « βύτα *βΟ « Β λέν, « , ΐ μ βίς , « ψ,νχ ·Α^ό, :α « ; τή> μου.ι- χαλόγηρος. ~ _ ν. Α . ΚαίΓο^ά'^ ^6 
χόρ ΣτρβΟμπο ; Μπα ντροπή ! Γεοος άνθρωπος χή έγλυκοχυτταζε το ώ?αΐον φύλον, δέν είχε 'Ανανίας κ α ί ΐ ω α κ ε ί ν ά Λ β ο λ „ β γ ^ Γ ,· 
συ χαι να καμης τέτοια πράγματα; ο μ ω ς μαζυ του χαί τόν Άνανίαν, μετά τοΰ » * * ™ / ^ . α π ^ ' ' α » 

* * » τ γυναίκας, οιοτι οεν είναι νια -ά δόντια ι ν .» ι 
οποίου παρχ πολυ «ρίπο Ιου ντ : τό ώραΐον φύ- «ι γι» .α οοντια ^ων. * * 

, οποίου παρα ποΛυ πε^ιποίουντ : το ωοαιον ου 
Κβλίγγ-ρος άπό τήν μονήν Γεροχομεϊον Ίω- λον, όταν υπάγει είς τό μοναστήρι των. Ιίαχο 

* * 

ΝΙΚΠΤΑΣ, 
Βούλωσε τ' αυτιά σου, Μιλάνε, όπως τά βούλωσα χ' έγώ, γιά νά μήν άχουης τί σοδ λέγου* 

αυτα τα φραγχοσχυλα, χαί γιά νά χάμης ο,τι ίχαμα χ' έγώ. 

Ή Βουλή έχλέξασα τον μέλλοντα πρόεδρον της Εξουσίας φέρει αυτόν ώς 
γαμορόν ενώπιον α υ τ ή ς . 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 


