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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ! 

Π , ΠΗΓΑΔΙΩΤΗΣ. 

Κάδε ξύλο που δίν χάνει καρπό, πρέπει να κόβεται χ«ί να ρίχνεται \ τήοωτ ιά . 
ΟΡΦΑΝίΔΗί· 

Ε Κ Δ Ι Δ Ο Τ Α Ι 

Κ A T A Π Ε Μ Π ΤΗ Ν . 

A Θ H N A Ι = ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ = r 1 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1878. 

ΕΤΟΣ Ε'. 
TIMΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ 

ΔΓ ε/.αστον στ'χον λεπτ. δο 
Al αποδείξει; υπογράφονται παρά 

μόνον τοΰ 11. ΙΙηγαδιώτΟυ· ή δε 
συνορομή εινε υποχρεωτική οι εν 
ϋτο; κ al προπλτ,ρόνεται εί« Αθήνας. 

•ας υπουργούς και έν Vati έσχάτοες έτι καιροϊς 
ιμεριμνοϋντας και ουδέν όριατικόν άποφασίζον-
:ας, ουτω δέ τάς ελπίδας των δεαψευσΟείσας, 
ίδράξαντο μόνοι το όπλα και άνέλαβον τον 
ιτερί των βλο)ν αγώνα, πρόαερούμενοί Ινδοξον θά
νατον, ή βίον άθλιον καί έν πολλοίς κακοδαίμονα. 

Τήν έπανάστασιν ταύτην τών αδελφών ημών, 
έκπηγάσασαν έκ τής εσχάτης άπογνώσεως καί έκ 
καρδίας αιμοσταγούς, έχομεν καθήκον ιερόν ν'ά-
ναρριπίσωμεν και ύποστηρίξωμεν παντί σθένει 
καίπάση Ουσία ημείς οί έν ελευθερία ζώντες 
Καί αν οΕ π α ν ε λ λ ή ν ι ο ι απαξιώσουν να* 
δώσωσι προσονήν εις τα κινήματα ταϋτα, η
μείς χαίρειν έώντες αυτούς, δέον να βαδίσω-
μεν όπου ή δόξα καί ή τιμή μας καλεΐ. Ή α
πελευθέρωσες τής Ηπείρου, τής Θεσσαλίας, τής1 

Μακεδονίας, τής Κρήτης καί πάντων τών υπό 
ιόν βαρύν του βαρβάρου κατακτητοϋ ζυγόν ς-ε-
ναζόντων άδε)^φών ημών, είς ΐΐλείστας υποβλη
θέντων Ουσίας καί τοσούτον είς τήν άνεξαρτη-
σίαν τής μικρός ταύτης λωρίδος συντελεσάν-
των, καί ή προς τήν μητέρα αυτών προσάρτη
σες εενε δόξα καί τιμή τής όλης Ελλάδος. 

'Αποφασίσωμεν λοιπόν ν' άποφύγωμεν τον 

κείται ή άπόφασις, ήτις πεφωτισμένη και λε
λογισμένη βεβαίως ουσα, προβήχεε νά έπετε7^ε-
λεσθη συντόνως καί ταγέως» Ουδέ εενε 7νυσετε-
λές νά ύπαρξη άμα>εταλάντευσίς τες περί του 
πρακτέου, βίς S περεήλθον τά πράγματα σημεΐον, 
διότικαί ή ελαχίστη βραδύτης περί τήν έπετέ-
λεσιν τών δεόντων ισοδυναμεί μέ θάνατον. 

Μακραεων τυραννία αφόρητος κατεμάρανε 
τους δυστυχείς αδελφούς ημών, οίτενες ενα
γωνίως εύΟετον άνέμενον καιρόν, όπως αποτι
νάξω-ι τά τής δουλείας δεσμά καί δεεκδεκήσωσε 
τά δίκαια αύτώ^. Καί δταν ή ευνοϊκή αυτη πα-
ρουσιάσθη περίστασις, ήδέως ένητίνεζον πρός 
τούς ελευθέρους ήμας, πρός ους έχουσιν εναπο
θέσει πάσας αυτών τάς τής σωτηρίας ελπίδας, 
άναμένοντις άπό στιγμής είς στιγμήν τό σύν
θημα τής απελευθερώσεως των καί τήν μητέρα 
Ελλάδα σπεύδουσαν πρός βοήθειάν των. 'Α,λλ' 
όταν εεδον τήν ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ή ν κυβέρνησιν 
κατατριβεϊσαν έπί οκτώ όλους μήνας είς διχο
στασίας καί διαιρέσεις, είς εν δέ μόνον συμφω
νούσαν, είς τήν κατάπνιξιν παντός επαναστατι
κού1 κινήματος, είς βελτίονα τής όλης "Ελλά
δος τύνην τείνοντος, όταν εΤοον τούς "Ελλη-

Αί περί επαναστάσεως τής Θεσσαλίας καί · 
Μακεδονίας ειδήσεις, άς διά του «Αρχιλόχου» , 
άνηγγείλαμεν,ούκ ολίγονσυνετάραξαν τούς πα 
ν ε λ λ η ν ί ο υς υπουργούς, οετινις άπασαν τήν 
παρελθοϋσαν Δευιέραν κατηνάλωσαν έν ύπουρ-
γικοες συμβουλεοες. Άγνοοϋμεν τ§ αποτέλε
σμα τών δεαβουλίων αυτών άλλ' άν καί έν τη 
έσγάτη ταύτη ώρα επικράτηση έν αύτοΓς ή αυτή 
δεαφωνία καί ή αυτή τών γνωμών δεάστασίς, 
άν καί έν τή έξεγέρσει ταύτη τών δύο ελληνι
κών επαρχιών εξακολουθούν ιδίαν έκαστος νά 
κρατή σημαίαν καί δεν συμφωνήσουν ουδέν όρε-
σ:εκόν σχέδεον νά διατυπώσουν, ό ελληνικός 
λαός δέον ώριμώτερον καί έμβριθέστερον νά 
σκεφθή, όπως μή διά παντός άπολέση τήν προ-
γονεκήν αύτοϋ κληρονομίαν. 

Τό £ητόν «σκέπτου μέν βραδέως, έπιτέλεε δέ 
ταχέως τά δόξαντα» εΐνε συμβουλή αρίστη διά 
πάντα μεν, ιδία δ* δι' εκείνους, οΓτενες πολλά 
έχουσεν έκ τής βραδύτητος νά άπολέσωσεν. 
Αρκετός παρήλθε καερός σκέψεων, νυν δέ έπί-

(Συνέπεια Γδε προηγούμενον αριθμόν). 
Μια 'μέρα, κύριοι μου, πειραχτηκ' άπό κίτ ί , 

Όπου λεγάκ' ακόμα νά πέσω στό κρεββάτε. 
Μά τήν αλήθεια τί ήταν αδύνατο νά νοεώσω, 
Γεατί τή γεατρική μου σε 'με νά εφαρμόσω 

Δεν 'μπόρεσα ποτέ μου, 
Αγαπητοί μου φίλοε, κύριοι δικασταί μου» 

Ά Λ Λ Α και σε κανέναν δεν πήγ' άπό τούς άλλους, 
Ουτ' άπό τούς μιχρούς'μας, ούτ' άπό τούς μεγάλους, 
Γιατ' είχα ένα φόβο μήν τύνη καί μέ νοιώσουν 
Καί μές' 'ς τή γεατρική μου είκοσι μούντζες δώσουν, 

Λοιπόν εΐπα ν' αφήσω 
Γεά λίγο τήν Ελλάδα, άλλου νά συριανίσω. 

Εενε το μόνο, φίλοι,'ποΟ εχω γεατρικό μου, 
Ά ν θέτε να σας είπω κι' αυτό τό μυστικό μου, 
"Οταν δεν 'ξέρω άλλο νά 'πώ στόν άοθενη μου, 
Γιατί δεν τ' αναφέρει ή μαύρ' υγιεινή μου, 

Λωρίς πολλά λεξίδια. 
Ευθύς του λέω πρέπει ν' àpytV/j ΤΑ ταξείδια. 

Λοεπόν χωρίς μεγάλη τώρα πολυλογία, 
'Μπαε'νω σ' ένα βαπόρε, φθάνω στήν Ιταλία, 
Γνωρίζω πολλούς φίλους γεατρούς, ώ ϊ ί ν κ' έμενα, 
Ύστερα στό Τουρίνο, στήν ΙΙάρμα, στή Μοδένα, 

Παντού, παντοϋ πηγαίνω 
K.I' άπό που xi" àt περάσω, βλέπω, "ρωτώ, μαθαίνω, 

Κ' ένω δεν ειχ' ΑΚΌΜΑ, πούλειπα ένα μ-ijva, 
Τί μοϋ σκαρόν'ό Πύρλας έδώ είς τήν Αθήνα. 
Άκοϋστε κ' ή εκείνον ΓΙΑ μπόγια Οά θαυμάστε, 
*Η σίγουρα έμενα τρελλό θά μέ περάστε 

Καί ίτσ' άπό^τούς δύω 
Τόν ενανε στή σούβλα, ή στό^φρενύκομαο. 

Καί πρώτα στής ΆΟήνας'τούς δρόμους έξω "βγαίνει 
Καί όποεον απαντάει καί σ' όποεο σ-ήτε μπαίνει 
Καί μόνος του καί μ" άλλους σ-όν κόσμο διαδίδει 
"Οτι τ ρ ε λ λ ό δ ε μ έ ν ο μ'^έστειλαν σέ τιξεεδε, 

Πού Ό θεές νά ΊΩΣΗ 
ΝΑ ιύρεΟή ΧΑΝ'ΈΝΆΣ να τον;· πχλου/ώστ. 



θάνατον, τον οποίον ρ ας προετοιμάζουσιν ή α
δράνεια και τό δυσαναποφάσιστον τήν λεγομέ
ν η οίκουμενιχής, χαί δράμωμεν μετα σπουδής 
εις τήν έπιτελεσιν του ιερού τούτου καθήκοντος, 
διότι μιχρά έτι βραούτης και οκνηρία Θέλει μας 
απολάβει τό πάν. Ιδού άγων 5όξης και εύκλείας, 
ιδού στάδιο ν ευρύ ενεργείας χαι κατορθωμάτων 
γενναίων. "Ας έπωφεληθώμεν αυτού, όπως μή 
μεταμεληΟώμεν οίκτρώς και κλαίωμεν εις το 
ύστερον άνωφελώς, ώς μωροί. 

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.. 

Εις τή Βουλή των κοινονήτων ό σίρ Στάφ-
φορτ (στα φόρτωσε) Λορθκότ έβεβαίωσεμέ δλτ, 
τήν επισημότητα του, ότι ό γ α ζ ή ς Σουλτά
νος έκαμε μεγάλο διάβημα (όμοιο με του (:)εο 
δώοου τής Άβυσινίας) ΠΡΟΣ τή βασίλισσα τής 
Αγγλίας χαί αύτοκρατόρισσα της Ινδίας, και 
δτι ή Βιτώρια έτηλεγράφησε πρός τον νιχητήν 
Αλέξανδρο, — δηλαδή άν συγχατανεύη εις τ* 
διάβημα τοϋ μουχαμέτ Χαμίτ ; — και περιμέ
νει άπάντησι· ώστε ΆΣ περιμένη χαί ή Βουλή. 

Μια πολύ μεγάλη, δσο χαί επίσημη, είδο-
ποίησι έκολλήθη ΕΙΣ ταΓς ράχαις των Ούλεμά-
δων χαί Ιοφτάδων τής Κων]πόλεως, διά της 
οποίας ειδοποιούνται οί α ν ή σ υ χ ο ι κάτοκοι 
νάήσυ/άσουν,?ιότι αρχίσανε ή διαπραγματεύσεις 
των Τούρκων απεσταλμένων μετά του ρούσι
κου στραταρχείου, και εάν άποτύχωσι, τά μέ
τρα ελήφθησαν τζς εξασφαλίσεως της πόλεως, 
διά της έξοντώσεως αυτών μέχρις ενός, χαί τής 
φυγής τοϋ γ α ζ ή Σουλτάνου μετά των υπουρ
γών του. Έκ τής ειδοποιήσεως ταύτης φόβος 
και τρόμος κατέλαβε τούς ατυχείς κατοίκους, 
οι οποίοι θεωρούν σίγουρο τήν χυρίευσιν τής 
πόλεως από τούς ρούσους και τον θάνατο τους 
από τούς πιστούς τοϋ Μωάμεθ άφευκτον. 

Ό ρουσικός στρατός τρέχει μέ τά τέσσαρα 
διά νά χ α τ α λ ά β η τήν Καλλίπολι, χαί εμ
ποδίσω Ιτσι χαί τόν αγγλικό στόλο νά 'μπή εις 
τήν Ιίόλι χαί τόν τουρκικό νά κατεβή δια νά 
κάψη τά παράλια μας. Τώρα λοιπόν άς φωνά
ζουμε, ζήτω των καμπανοθρήσκων ρούσων, και 
άς ξεκινήσουμε σερνικοί χαί θηλυκοί κ' ίσ'α εις 
τήν Ιίόλι, άφου δέν Ιχουμε νά σκια^θούμε ού
τε τό Χοβάρτ, ούτε τήν Χοβάρτενα. 

Οί ρούσοι, διαιρεμένοι σέ τρία μπολούκια, 
προχωρούνε προς τή Θράκη χαί τή Μακεδο
νία, επί του παρόντος. Μεθαύριο θά ίό Βάλου
νε χαί διά τήν "Ηπειρο χαί τή θεσσαλι'3. Ζήτω 
μας ! */ωρις λοιπόν νά χυθή σταλαγματιά αί
μα, 6ά πάρουμε ό,τι δέν έ·/ουμε. — Κουτοί ο ί-
κ ο υ μ ε ν ι κ ο ί , τόρα πήγατε νά παραιτηθήτε, 
που νά σάς παραίτηση τό μυαλό σας; 

Τίατά μία ειδησι πο?νύ νεωτέρα των"άλλων, 
ή όποια ήλθε άπό τήν Αδριανούπολι, ενα σώ
μα Καζάκων έχυρίευσε ενα ύψωμα Γ ή ς Καλλι
πόλεως, και δτι ό ρουσικός στρατός άχολουθού-
μενος ύπό φοβερού πυροβολικού χαί οδηγούμε
νοι ύπό τοΰ μεγάλου δουκος Νικολάου φθάνει 
άπό ώρα σε ώρα εις τήν πόλι αυτή. 

Κατά τόν «Νέον Έλεύθ. Τύπον» τής Βιέν
νης, ό 3Ιιδαάτ πάσας πολεμάει να πούληση τή 
φτωχή Κρήτη εις τήν ά κ ρ ι τ η Αγγλία.—Αέν 
φέρνει τά μούτρα της ή μις, πού μ ϋ ς να φάνε 
τά μυαλά της,'Αλβιόνη εις τήν Κρήτη, διά νά 
ίδή ποία υποδοχή θά της κάμουν οί άδελφο; 
Κρητικοί. Αυτό μας έλειπε, να μας πάρουνε οι 
εγγλέζοι τό σπήτι μας. 

"Ενας βουλευτής Σαρ-δερ-μαίν — άϊ! ά'ιΊι»! 
— φίλος καρδιακός τοϋ καρδιακού μας φίλου 
Γλάοστωνα, άφοϋ έχάΟησα κάμποσαις 'μέραις 
κ' έσκέφθηκε, νυστιχός χαί πεινασμένος πάντο
τε, ηυρε ότι τό ανατολικό ζήτημα πρέπει νά 
λυθη τέλος πάντων — μπας κ' έλυπήθηκε τό 
μυαλό του · — υπέρ ημών. Και λέγει τόρα χαί 
φωνάζει, σαν τό Στεφανιδί} μας, ότι οί άγγλοι 
πολιτικοί χρεωστούν — της μ ι χ α λ ο ϋ ς βε
βαίως— ν' άποχαταστήσουνε τούς "Κλληνας, 
δηλαδή τήν εύγνεεία μας, εις τήν παληά μας, 
πρωτεύουσα, — Μπρε τόν βλακοειδέστατον ! 
άμμ' στή π α λ η ά μας ;·σί τήν άργοία μας πρω
τεύουσα δεν είμαστε ·, — διότι έμεΐς είμαστε οί 
βέρο ι κληρονόμοι τοϋ βρωμότουρκα.— Γοϋ-
το τό φωνάζουμε κάθε 'μέρα — Τόρα λοιπόν οί 
"Αγγλοι δέν θα "μπορέσουν νά κάμουν κι' άλ« 
λοιώς. —Έβίβα, τοϋ Σαρ-βερ-λαίν, έβίβα του ! 

ΚΟΥΛΟΥΒΑΧΑΤΑ-
Νέα κυβέρνησις, συνεπεία τής παραιτήσεως 

της ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ή ς , έσχηματύθη ύπό τήν 

προεδρεία τοϋ καρδιακού φίλου μας Κουμουν
δούρου, ώς εξής : 

Α. Κ ο υ μ ο υ ν δ ο ύ ρ ο ς , των Έσωτεοικών. 
— Ii ε τ ι μ ε ς α ς, των Στρατιωτικών, 
θ . Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς, τών Εξωτερικών και 

τής Παιδείας. 
Ν. II α π α μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο ς, τών Οικο

νομικών χαί τής Δικαιοσύνης. 
Γ. Μ π ο ύ μ π ο υ λ η ς, τών Ναυτικών. 
Τό πρόγραμμα τής Κυβερνήσεως είνε πολε-

μιχώτατον. "Εμπρός λοιπόν, λεβέντες, καθένας 
άς ζωσθη τό γιαταγάνι τοϋ πατέρα του, άς πά-
ρητά ^ καρυοφύλλι τοϋ παπούλη του και άς 
τραβάη διά τήν Ιίόλι. 

Γράφουνε και ξανά γράφουνε ή εφημερίδες τής 
πρωτευούσης, ότι yθες τό βράδυ αναχώρησε ή 
πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, εκτη, 
έβδομη, όγδοη, έννάτη, δεκάτη και χιλιοστή 
ορειβατική κανονιοστοιχία ύπό τούς τάδε και 
τάδε και πανε εις τά σύνορα· δτι ή τάώε ύλη 
ύπό τόν τάδε άξιωματικόν, ή όποια δέν είχε δλα 
τά άλογα της και τά συνεπλήρωσε — ό'χι άπό 
τούς βουλευτάς μας — άπό τής άλ)^ης ύλης 
και πάει κ' αυτή εις τή Λαμία* ότι τό τάδε 
Σύνταγμα τό μετέφερε ό λύκος τής θαλάσσης 
Σουρμελής μέ τήν Ό μ ό ν β ι α εις τή Στυλί
δα, ότι, ότι, ότι και έγώ είξεύρω πιά πόσα γρά
φουν διά τάς στρατιωτικάς κινήσεις, ποδ κίνη-
σι νά τούς πάη τούς ανόητους. "Όλα όμως αυ
τά, ποΰ γράφουνε, έλάβαμε" εντολή επίσημο 
άπό τό βπουργεϊο νά τά διαψεύσουμε, γιατί ειν· 
όλα μεγάλα ψέμματα. Ούτε στρατός έφυγε, 
ούτε Οά φύγη Ό φίλος μας Κουμουνδούρος δέν 
έχει σχοπό νά κηρύξη πόλεμο. Μάλιστα μας 
είπε πώς Οά τόν διάλυση τόν στρατό.—Βρε ψευ-
τοφυλλάδες, γράφουνται τέτοια ^πράγματα; 
Ού νά -/αθήτε, βρωμοσχυλα, πού προδόνετα». ό,τι 
θά κάμουμε, (τιμή στα μοϋτρα σας). 

Φοβερά και τρομερά πράγματα ύποφέρουν6 

οί χριστιανοί τής Θεσσαλίας, Ηπείρου και Μα_ 
κεδονίας άπό τούς Βασιβοζούκους, τούς Γκέγκι. 
δες, τούς'Αρβανίταις, τά Ταγχαλάχια, τά Ζεϊμ. 
πέχια και ταις άλλαις άντίχρισταις φυλαϊς. 
Δεν όρίζουνε πλέον οδτε τήν περιουσία τους, ού
τε τήν τιμή τους, ούτε χαί τή ζωή τους οί κα
κόμοιροι οί αδερφοί μας. Τούς επήρε ό διάβο
λος τόν πατέρα αυτών τών σατανάδων, και ά» 
ποφασίσανε νά 'μποϋνε χαί εις τά 'δικά μας μέ
ρη νά κόψουνε, νά ψήσουνε χαί νά γδύσουνε. 

"Υβτερα άπό 'λίγο, νομίζετε, τί άλλο 
Μοϋ σκάρωσε ό ΙΙύρλας κακούργημα μεγάλο ; 
"Είτρεχε και γελώντας, ωσάν δαιμονισμένος. 
"Ελεγε ατούς ανθρώπους πώς εΐμαι λωβιασμένος 

ΚΓ όποιος 'με πλησιάσει 
Ά π" τήν κορυφ' ώς t à πόδια αμέσως θά λεπριάση. 

Μα τώρα έτοιμασθήτε με άκρα ησυχία 
Τή φοβερή ν' ακούστε τοϋ Πύρλα κακουργία, 
Κ' ότ' εινε για κρεμάλα άν διν είπήτε όλοι 
Τοϋ ουρανού αμέσως ν' ανοίξουνε οί θόλοι, 

Ό κόσμος νά ξαστράψη 
Και έν' άσσροπελέκι νά πέστ] νά με κάψη. 

Ακούστηκε μιά 'μέ? α — ήτανε καλοκαίρι, — 
Πώς πέθαν' ό Μπαλάνος στης ξενητειάς τά μέρη, 
Τήν κάσσα μου δέ κάποιος τρέχει μοϋ παραγγέλει 
Και ό κακούργος ίσια στο σπήτι μου τή στέλνει, 

Και όλ'ή φαμελιά μου 
."Αρχισε νά φωνάζη — μπαμπάκα μου, μπαμπά μου, 

Ποιος ήτανε έχεινος ποϋ θέλησε νά κάμττ) 
Τή μοιύρη μου φαμίλια νά πάρη τό ποτάμι 
Κι' όλο τόν άλλο κόσμο μ' απελπισία νά λέη, 
Έπέθαν' ό Μπαλάνος και θλιβερά νά κλαίη, 

ΈσεΖς νά τόν εύρήτε, 
Κύριοι διχασταί μου, εύκολα είμπορεϊτε. 

"Υστερα άπό τόσα όπου σδς είπα λόγια, 
Ποϋ στρσγγυλά ιπέφταν, σανάταν χαμπολόγια, 
Μοϋ φαίνεται πώς πρέπει γωρίς ν' άχοϋστε άλλα 
Τά φίλο μου τόν Πύρλα νά στήλτε στή κρεμάλα 

*Η μ' ευσυνειδησία 
'Πές τε μου νά φορέσω έγώ ζουρ7.ομαντύα, 

Και τώρα ό καθένας ποϋ στήν αλήθεια βρέπε». 
Και τήνε προσκυνάει καθώς εμένα!! . . πρέπει 
Κ«μμία νά μήν ένη στό νοϋ τ' αμφιβολία 
Ότι αυτός έ ίδιος και τή συκοφαντία 

βέλησε νά σκαρώση .'. . 
Μά τώ.-α ποια νομίζω, πώς δέν Οά τή γλυτώσΥ). 

χ 

Καλώς νάρθοϋνε, θά τούς υποδεχθούμε μετά 
βαίων χαί κλάδων, «άν άληθεΐνοί χριστιανοί. 

Ό προκομένος πρώην υπουργός τών Στρα
τιωτικών, χ. Ζαυ.ποίκ*ς, ό όποιος και τά φου-
σέκια έβρεξε χαί ταις γαλέταις έμούχλιασε, 
και άν έχάθητο ακόμη "λιγάκι Οά έσχουΛικια^ε 
κζί τήν Ελλάδα όλη, ταϊς τελευταίαις ήμέραις 
της ύπουργείας του έκαμε τόσους πρββιβα-
σμούς και μεταθέσεις εις τό στρατό, όσαις τρί
χες έχουνε τά μουστάκια του. ΉΟέλ-̂ σε ό καϋ-
μένος ν' άφήση άνομα και εις τά στρατιωτικά, 
όπως εις τά φουσέκια χαί ταϊς γαλέταις. 

Ot ώς Ικταχτοι υπάλληλοι αδρότατα μισθο-
δοτούμενοι, άνθρωποι τοΰ πρώην υπουργού τών 
Οικονομικών, άρχισαν ν* διαδίδουν, άμα πβϋ 
παραιτήθηχ« ό Ηγέτης τους, 6σα μπορεί »« 
φαντασθη δαιμονισμένος άνθρωπος. Τους συμ
βουλεύουμε γιέ τό χαλά τους νά «αύ^ουνε τά 
τοιαύτα, διότι ό λαός έγνώρισε τόν άνθρωτ·, 
και δέν δίδει προσοχή εις τά λόγια το«, χαί ·ί-
μπορεί χαμμιά ώρα νά τούς πλευρομετρήση. 

"Οργια τελούνται έν τω ειρηνοδικείω Κοο-
δαμύλης ύπό τοϋ ειρηνοδίκου Nix. Γκολφιν>-
πούλου και τοϋ Βου είρ. παρέδρου. Τό συμβώ-
7-ιον τών έν Καλάμαις πρωτοδι^ώ' έγνωμ-
δότησε υπέρ τής μεταθέσεως τής έδρας τϋ 
βίρηνοδικείου άπό Πλάτζης «Ις Καρδαμύλν, 
άπασαι ai παρανομίαι χατηγγέλθ-|σαν ιίς ε 
τό ύπουργείον χαί εις τήν είσαγγελίαν Καλ-
μών. Ό χ. υπουργός διατί δέν ρίπτει βλέμρ 
εις τά δίκαια πρράπονα τών αδικούμενων ·, ή 
εισαγγελία δέν ενεργεί κατά τών άνομουντω", 
Άναμένομεν ταχεϊαν Οεραπείαν. ] . 

Πάτρ2·. ΑΟ Ιανουαρίου 4878. 
Κιίριε σ»ντίκτ« του Αριστοφάνους· 

Προς άτοφ·.>γϊ·1'» τβριΐηγ/,σεων, Sv κ.βι ίλλοτϊ ν.ιτ»-/ω-
tjirti tl< το ϋμέτεροκ νυλλον,δτι ¿v¿> ítv εΐμαι Α ιιτοτιθε;.-
νο; ανταποκριτή; ης, ίηλώοατε δτι 4γώ ·υί·μίαν γνών 
ϊ/ω τών Ιν tf, ΐ^ημιρ'οι οα« γρατομίνων, οι* να παΰϊωι 
βί κατ' έμοΰ καβημεριναί ενοχλήσεις. 

Ό βοηθός ταχυίρ. Πατρύν 

ΘΕΜ. ΠΟΛΓΛίΙΡΟΠΟΓΛΟΪ. 

Σ. Άρ. Είνε παρά πολυ περίεργο νά μβς 

νοχλοϋνε κάθε 'μέρα με τέϊΟίαις διαψεύσεις οί 
άπλοΐ γνώριμοι μας. Τούς θερμοπαραχαλοϋμε | 
άλλοτε νά μή μας ξαναστείλουν, και νά μή δί
δουν προσοχή εις ταΓς φλυαρίαις μερικών κακο
ηθέστατων αγγείων. Νάτα μας, άπό ένα δυο χου-
ρούπια νά βρίσκουν τό μπελά τους αθώοι άνθρω
ποι και κοντά μ' αυτούς κ' ή εύγενεία μας. Αυ 
τό μας έλειπε. 

Κεος τ ι ; καλής oî/.ογενΐ'ας ζητεί οΐκ'αν Ακ6ρΟ*1 νε ίν ι ΐο ; 
χαί ίςα'.σίου /.αλλονης h fi ΐΐαμένων να ύπηρίτ-ί] τα εξαίσια 
χίλη αυτή; ανευ ούΐεμ'.α; άμοιβτ;· δ Ιτ:ι9'>μών γονευς άττιυ-
τυνθτ'τω ιίς τό καϊενείον ό «Άβουριτισμο;» κείμενον εις 

Οτ,ν iiôv Βουλής κα· Μτ,τροττόλεως· Κ. 
Άρ· Δέν συνιστούσες, εΰλογημε'-'ε, τό υποκείμενο σου ; 

* « 

Κ. ό Κ. ΰπό τοϋ τταιοός αΰτοΰ Ία/, τοϋ ύτινΓ'του ένειΪι-
'όμενος· οδιατί, έσχίτου ντ'ρω; ων, «υλάργυρος ί σ τ : , αί· 
σχρ« κιρδη Οηρίται, τους αναγκαίους τών φίλων υπερορ$, 
τό τών ιιτω^ών γρημα τροσπορίζεται, τό θείον ci φιλεϊ;» 
*Οτι, ϊ·;η, ούκ ϊγνι^ν γεγονίναι μοι ταϊδα τερ^ίμενον έν 
ίιασκεδ^οετίν, άναιδη, κοϋφον, και δη ά'̂ βος καΐ ονειοος γο-
νεΰοι τε καϊ πάτριοι 1 "· Ν. 

3ί· Ά ρ . Ποιος άπό τοός δυί σας εΐνε^άναιδής, κουφός χλπ. 
» * 

Σε παρακαλούμε, Αριστοφάνη, να ίρωτηςη; την διευ
θύντρια τών "Ολυμπίων και την αϊερτη της, γ·ατί τσυμπϊνε 
αχο "λιγάκι άπό κάθε 'μεροκάματο τών ιρτω/ών κοριτιώνε ; 

Κ . Γ . Μ . 
Χ Άρ· Τοϋτο δεν τό πιστεύουμε, γιατί δεν εινε άληΟ·:νό· 

* * 

Παρακαλείται ή αστυνομία να προλάβη ένα μεγάλο κα/ιζ. 
Έκιΐ κοντά στ^ Βουλή τών Πετναχοσίων ίς;ρ-/ετ«ι κάθε 
βράδυ μία περιστε'ρα οορ-ιΰσα ανδρική στολή καΐ καιρβφυλα-^ 
χτουσα να σχοτώση τόν ά'πιστον εραστή της. 

Άντεραστή;. 
— · Ά ρ . Καλά να τοϋ κάμη, δν ήσαι ακόμη κα!. σδ. 

Ό άποστε'λας περ'. τών οράγχοιν τοϋ σιδηροδρόμου κλπ" 
παρακαλείται να ϊλθη να μας δια6άση δ,τι ε'γραψ». διότι ί-
μεΐ; «λλαμπουρνέζικα γράμματα δεν σκαμπάζουμε. 

σοϋ ρίπτουν ο.τι κακοτ'Οει/ κάμνουν κ' riet του; μαθαίνε) 
όλο; ö κόσμος τί τοανάχια είνε. 

'!> α χ ή ς-Κ ο υ κ ή ς· 
* * 

Ό ςίλο; θ . Π· τό γουίΐ τό γουΐονίρΐ. "Οσα καΐ Sv τοΰ 
γράϊης, α ϊτό; ό τρισ/.ατάοατο; δέν ίε/ν^ να μή πάη μια 
βραδυα να σου/ατσάρη στόν δρόμο τών Καλαβρύτων. Κ αλλ 
Οά κάμη ό αστυνόμο; νά τόν συλλάίη ώς νυχτοπερπάτη, 
δ.ά ν» μάθη vtú'at. Άλλοιώτικα δέ γί .εται . 

* * 

Κ α·. ένα σ~ο*.δαΤο νεο. Τό Ιςηκοντα·/"ΐονίτι/α ~α'.:ί τοϋ 
γεροττρθ·ύμ·τ-ου fvttvi Οεατρόνο;, χαί μεΟαόρ·. f. Οά παραστήσω 
κΓ όλα;. Θά πάω χ' έγώ γι» νά τόν γουστάρω. 

Β α ο β α τ ο σ ω τ η ρ η ς · 
* * 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΙ. 

ΚΙΒΩΤΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ. 

Ξερπς τίποτα ; . . Οί σιορ χιίριοι, κύριοι, χόριο». Π. και 
Σ. άπό 'δώ και δυό μήνες έχουνε ποϋ λένί ότι πώς βά σοϋ 
πετά{ΰενε — ποΰ v i πεταχτούν τά 'ματάκια του; — τό 
Κιβώτιο σου κι' ακόμα άπέταγο τό έχουν. Kai γ ι α τ ί ; διότι 

ίίαόπλιον 4 "Ιανουαρίου 49*78. 

Ά ρ ι f τ ο a ά ν η ! 

TCIov 'ύω; μετ' ου πολυ ήρωΤκόν ϊοϋλι Γίν ό Θεϊ.ς Ο^ηίί) 
νά νείνη ό πόλεμος) άναίειχΟιίσεται ή πόλι: μας, καθ" ό'τν 
ά'νδρες τε και γυναίκες περί τάς καμα; ίχγυμντ^ονταΧ τυος 
οικείους τ<<>ν οονεόουσαι· 'Ίνα παρατηοήσωίΐν Sv καλώς xot 
ε!ς τόν άναϊΐησόμενον ελληνοτουρκικόν πόλεμσν εάν φονεόω-
σι τας ανεψιάς τών Τούρκων — οίκτρόν τώ οντι φονευείν 
ανεψιάς. Ά λ λ ' ά'λλι.ις δεν δύνανται ειμί διά τοϋ τοιούτου 
ν' άναδίΐ/βώιιν ώ; αλλαι Μπουμπουλίναι' ττοό μηνών μάλι
στα γυνή τις ίνταϋΟα. ήτις κ»1 τήν οημαίαν τοϋ ΐε»οϋ λό
χου βά διευΟΰνη Ι ί ω ο ί ί η δ.ά μα/α'ρα; νά μεταβίβαση ά-
νεψιάν τ»); εις τόν τόπον τοϋ ζοφεροΰ "Αδου. 

* * * 
*Λν Ιρωτας κα'. περί τ ή ; άσφαλιιάς τ ή ; πόλεως μας χά-

ριτι τώ δραστηρ'ω ήαίν αστυνόμε και τών άντάμιδων ορ
γάνων του αι κλοπα! άλληλα; διαδίχοντοΊ. Ληστεύσαντές 
τίνες προνβες τόν Θερμογιάννην ?μπτ5ρον, τ φ δραστηρίψ ή · 
μών άστυνόρ.ω άνεφε'ρΐη. Ό δέ τίρ άπήντγυεν εϋΐυώς : «Ψί-
λε Θερμόγιαννϊς, ήσυ'/ίαν άγε, υπιονν'οΰμαι γάρ σοι εν έπο-
μεναις κλοπαΤς τόν κλίπτην σοι παραδοΰ/αΊ »·. Τ^ΰ Μπετιχαβί 
τρεις γάλους κα'. τούτου δ' αναφερθέντος τ' αυτό ό κ· άστυ-
στυνόμο; άπήντηιε· 

Τήν κναχρισιν τούτο>ν ό χ. δυμαστυνομών ανέθεσε τώ 
χυρίω Θεοδοσιάχ.η, άρ/ιγραμματεί του, όστ.ς μόνον καλώς 
γνωρίζει ποϋ εΰρίσχει τήν ρετσίνα. 

* » 
Ό πΒο' ήμιν άστυνύυ,ο; συλλαβοιν πρό τίνος κρεοπι.Άην 

ονόματι Βο^έκαν πωλοϋντα ψώ^ιο κρέας, έ'φη αΰτώ : «Κύριε^ 
Βορέχα, ΙμάΒαμεν ότι έπωλήσατε θ' ησιμιαϊον άμνόν αλη
θές τουτ! ;» Ό δέ Βορέ>:*ς άντκπήντησεν. Ό χ ι , κ. αστυνόμε 
άλλά περ'. τήν ^ωρέαν περιτετυλυγμένο-» εφΟημεν oiSv σφα-
γιάσαντε; αϋτάν. 

Πολλά καί άλλα ηθελον σοϋ αναγγείλει άλλ' επείγει τ » 
χαζάνι -τής μπουγάδας. 

Κασιμ ϊς και συ-τρίφια-

Mftaù τών δώδεκα ένας, μεταξύ τών εξη δύω. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 

ΚΙΒΩΤΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ. 



Ι'άτραι ΊΟ "Ιανουαρίου 4 8 7 8 . . 
ν ί λ ε Ά ρ ι J τ ο ι « ν r, ! 1 

Ή μεγα/.όσχημος νέα έοημερ ς τών Πατρών «'ΛγγοορΟϊό-
-, ό Χ οόνΟς τ η ; πόλεώ; μα;) κατηγορούσα τον 'AptaTO-

ΐά *ην Λ- ρ ,παρογρα^ον, ό'.ότι δ;,θεν δεν τηρεί vara γράμμα 
τους τ τ ; αβροτοοσυνης κανόνα;, ό διδάσκαλος ούτος τ^ς ήθι-

ϊτΗ κετ-αλΐς τ ή : έ-ίημερ'δο; του, $ι' ε'.δοποιησε/.Ίς του 
θεωρεί υπόχρεους συνδοομητας της π α τ σ α β ού ρ α ς του 
Traviai εκείνους ποο; ου- εν άννοίνα των, και rapa την Οέ-
λησίν τα>ν μάλιστα, ηθτλε κα-θρθ'.'·σπ να ό ψ η είς την αΰ-

-;><, |ν κρυπτώ και παραβύστ'ΐ, (ν χα! μόνον ούλλον του, 
£ίίοο ό ;ή ; ήθ./ής διδάσκαλος" ) 

Έ ν τέλει ο» έιεί/ους ών αυτόκλητος ΰπειιασπιττής πα-1 
Ρ "Όοιάζετα·., του; συμπολίτα; του ήμας, άποκαλ;! «οψιπλου-
°"ους κ*'· δίκην ποντικών {ν τρο'ιγλαις δ^αιτωμένους μ"7Ρ' 
• Trc χθες» '() «'Λρ'.ατοϊ.ά.η£» λοιπόν ύβοίζει τήν πόλιν των 
Πατρών η συ, αναιδέστατε ά γ γ ο υ ρ ο ·ρ ό ρ ε ; 

Ε'.ς Πατρεύς· 

Πάτρα·. 5 Ιανουαρίου Ί878 . 
Α ρ ι σ τ ο φ ά ν η ! 

Tifiti ηχούνε:- το θέατρον ν. αϊ έςαίνω; βλέπω τον Α· Λ. κα! 
Θ. Β. να λέγουν τοϋ δυίτυχοΰς Η. IJ., έπε'-δή συ επιμένει 
καΐ c ν μας δίνεις τα φύλλα, ?1 αυτό /.αϊ ημείς θα κατορ-
ΰώΓ":;ι: την παΰσίν σου. ΐ ί πλέον ϊγιινεν εγώ άνε/ο'>ρη*α. 

Σήμερον cà την πρωίαν επήγα εις το ταχυδρ- δια να δο>-
σο> γράμμα Ι/.εί είδα πάλιν δύο ά/λους κυρίους χα! τοΰ εγει 
va ν, τοΰ ίλεγον δέ, ά ! σείς «Τσθε, κύριε, ό'που λαμβάνετε το 
εΰλ'λο «ni «Αριστοφάνους· ·, Τους άπήντησεν ναι εγώ είμαι. 
01 κυ;.ο: αυτοί εΤνε ο'. Κ· Φ- κα! I. Μ·, τότε είπεν i Κ. 
Φ. δεν έ'/ομεν άιχυνομ α ν βεβαίως, είπα και εγώ, δεν ί

ου εν άβτυν&μ'αν, εάν είχαμεν αστυνομίαν δεν Οα έκανες, 
ο ενα τη*/εγράφημα δύο, κύριε R. Φ-, καΐ να αορολογϊ, τόν 

ιόσαον. Ά ν α κ α τ ο σ ο ύ ρ α ς · 

Α ' Έ 
Δ Υ Ω ΛΕΣΔΊΣ 

ε I ς τ ο Π α τ ρ ι ν ό κ ο υ ρ ο ϋ π ί . 

I Ετυγε να ίδοΰυ,ε μια έτ.ηυ.ερίδα της Πάτρας, τήν οποίαν 
ογανει ενα; κάποιος Παπαπάγκος, καΐ τήν οποίαν ονομάζει 
a v v c t o o o p o v , όνομα τοΰ άΆλοτε επαγγέλματος του.Έχει 
βγάλει ώςτατδρα δύο μοναχά «υλλα, πβΰ κα'ι τα δυό του 
να βγούνε. Α μ ή ν , Παναγία μου· 

Σ'αΰτόν λοιπόν τόν Παπαπάνκο, τον ά ν γ ε ι o '¿ ó ο ο ν. δεν 
έχουμε σ;·.οπο ν απαντήσουμε, γιατί τ ι ν απανττ,ση κάνεις . 
σ' ενα τέτοιο ά γ γ ε ι ό , ποΰ δεν ςέρει ·υτε να διάβαση, ούτε i 
δυο γαϊδουριώνε α/ερα να μοιράση. Απαντάμε 2μωςμε δυό ί 
λίςεις σ' Ι<ε!νο το κ ο υ ο ο 5 π ι , ποΰ έγραψε έ/ίίνο τό μεγά
λο, σαν τή μύτη του, διάφορο, και το όποιο κουοοΰπι- θα ει· 
νε ενα από έ/.εΐνα, τα όποϊα έχουνε τότη β ρ ώ μ α κα! δ υ σ
οι δ ί α, ώστε να καταδέ"^·υνται ρ υ π α ρ ο ν ρ ά ι ρ ο ι ν ά γράφουν 
για τό υποκείμενο του και να καταοροιμοΰνε τήν ί-^ημερίδα 
μας.—Μή ταραχθης, χαϊμένο κ ο υ ρ ο ΰ π ι . και σκοπό δεν β
γούμε vi σ· Λούσουμε για να σέ ξε<ασιδιάσουμε κα'ισεξεβρω-
μηΊουμε. Αϋτα νά σοΰτά κάνουνε— τιμή σ' τα μούτσουνά 
σου — á Μουντζας καΐ ό Παπαπάγκος Κα! τοΰ λέμε, β-.k 
ίξβπν'ε άΟρωπε, τί ηταν αΰτα πουγραψες ·, Βρε παστρικε, ρυ-
παρογρα^ίική έφημερίς καλείται ή έ'ίημερις εκείνη, -^τι; |;ο-
δεύει μόνο 'ς τήν Πάτρα γ ί λ ι α φύ"/λα ; Βρε χοηστοηθη,κα
κοήθη εΐνε εκείνα ποΰ δημοσαύουνται εις τήν εφημερίδα μας, 
ή" αυτά ποΰ γράφεις σύ κα! ώς άληθεινός κα/οήθης κα/.οησέ-

' στατα συκοφαντείς άνθροΊπου;, τοΰ; οποίους έμεϊς δέν ςέρου-

ιε, καΐ τους λέγει; πώς εΐνε ο! αΰτόσε ϊλτθεινο! πρ»<.τορις 
ιας κα! άνταποκριτα' μας ; Βοε γα?δουροκέ;αλ«, άτοΰ κα'. 
ξέοεις, ποΰ να ςεραθής, ίίτι ?χουμε Κ ι&.')τιι, είς τό é-οΐο ρί
χνουνε οσοι θέλουνε 5.τι θέλουνε κα! ό,τι βλέπει; έναντίο σου, 
— εννοείται τας κακοήθεις πράξεις σου, τας όποιας ο'- ρ·*1 

τ α ρ ο γ ο ά SOI θέλουνε να σοΰ καυτηοιάσουνε, — πώς τολ-
)5; να γράς-ης δ,τι άνεκάλυψες, — ·ιά της μύτης σο'·> βε-
οαίω;, — τοός γρά·,·ντας κα! να κατονομά^ης αύτοχ ; 1 '-C 
άνθρωπο;, !<τός κακοήθους, ήδύνατο · α ποάςη " τ ι εποαϊ^' ; 
Βρέ xouTO'.uÀiq, ?.-ρεπε ν' ά.ο'ςης τα στραβά σου πΡ'" 
τα, να διαβάτης καλά τ« αΰ'/.'λα τοΰ «'Λρ^στογάνονς», Χ*'· 
"ττειτα να έ"γρα·ίϊς δ τι έγραψες· 

προχαλοΰμεν λοιπόν να δημοΐιέψης μίαν μόνον περι-
«οπήν τών δημοσίευίέν-ων Πατρινών μέ/ρι τοΰδε εις του 
«Άριστο-;άνην» προσβάλλου-αν όνομαστ! ο'κογένειαν, διότι 
ιό να γρά·;^ς κ ι̂ να λέγης δ,τ; σοΰ κατεβάζει τό ξεροκέφα
λο σου, εΤνε τό μεγαλείτερο τών κακοηθειών καΐ έγκΛηιχα-
τοιν. — ΚΤνε ôotoc άλ/,Οεια ότι πολλαΐς διατριβαϊς άνο')νυ-
μαις έλάβαμε για οΐΛ.ογένειπις χ.αΐ για χορ'τσια, άλλ' αυταϊς 
iti της δημοσιέψαμε γιατ'ήταν μ ί κακοήθεια μ.εγάλη γραμ
μένοι;· Φαίνεται λοιπόν ότι πώ; αυταϊς θα Ιννοή.-, κα! γ'.α 
να της ςε'οης Οα 'πή πώς ή βΰγενεία σου τϊ|ς έγραψε κα! 
κα! τί,ς έστειλε. Ά λ) Οιώτιν.α δεν Ιςηγεΐται. 

Τέ)ος σοΰ λέμε ότι σ/.οπό δεν |*,ουμε ίλλοτε να μοιι-
τζουρίισουΤιε τό «.ύλλο μας με τό μουντζουρωμένο κ ο ύ ρ ο υ , 
π ι T I J , τό όπο?ο ,άνει να χαθεοίζη π α τ ζ ι α ί ς · Πιστεύοι-
μι -.7; /.ατβλαβες δτισί καταλάβαμε, άϊ.οΰ ίλλοτες μ ί ς προσ 
εΐερθ-,κες να γένης άνταποχριτής μας, άλλα βλέπεις ότι 

1 σ' άιοσιωποΰμε, διότι δεν σ1 ομοιάζουμε. Τό όμολογοΰμε. 
*(]σο δε δια τό Κ ι β Μ Τ ι ο, ελπίζουμε ότι ό αστυνόμο; 

θα 4 βάλη σ' ενα τέτοιο χα! θα σέ στείλτ) μ π ο υ ρ έ χ ι στό 
μεγλο σπήτι της Κέρκυρας, άίοΰ Ιν ττ) κο·ταμάρα σου 
τόν ίυμβουλεύης να κάμη πρδξι βασιβουζουκιχή, ή όποια 6à 
ϊχηπολλαΐς συνέπειαις κα! χρηματικβίς αποζημιώσεις. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ. 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 

Σ τρ α β ο χ ρ η σ τ ό κ η ς . — Κοκχώνά μου, ic& πρέπει νά μάΟης νά πίνης μπύρ ctÓTt οΰτω κάμνουν οί εξευγενισμένοι άνθρωποί. 
Κ υ ρ ί a. — Δε "μπορώ, "μάτια μου, νά πιώ αυτό τό πιοτό, γιατί αυτό μοιρίζει, σα ̂ ρταρο'ζουμο, και βρωμάει, σά βρασμένο άπήγανο. 

Έμεϊς στο χωριό μας ξέρουμε τό κρασί νά πίνουμε και νά φοροΟμε τρίχινα φουστάνι όχι αυτά τά μπιχλιμπίδια που φοροϋνε 
γ; μαϊμο&οες. 

Σ τ ρ α β ο χ ρ η σ τ ά κ η ς. — Αυτά ποΰ λες εΐνε βλάχικα, και έγώ τά ίδια έλεν:ταν πρωτοήλΟα, άλλα τόρα μέ βλέπεις και πώς 
φϊρουμε, και πώς ομιλώ, και πώς πίνω, και πώς τρώγω, και πώς ενδύομαι, και π ώ ς κιοϋμαι, και πώς π&ριπατώ. Τά πάντα, κοκκώνά 
μου, πράττω ώς ευγενής, και καθό κυ^ία μου, πρέπει κα; έού νά πράττϊ;ς τά 


