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ΑΓΓΕΛΙΑ
Διακοπτόμενης τ ή ς  έκδίσεω ς του « 'Α σ μ ο δ  α ί  ού» , 

ενώ ¿ρειλοντα·. εισέτι εις ευαρίθμου; τινάς τώ ν συν
οροαητών φύλλα τ·.νά αντί τ η ς  καταβληθείσης συν
δρομής, ή  οιεύθυνσις είοοποιεϊ αύτούς οτι, έν τω> 
γραφείω τοΟ « Ά  σ μ  ο δ α ίο υ »  μέχρι τ η ς  ΑΛ Α ύ
γουστου, δύνανται ή  να λάβωσιν ¿πίσω  τ ά  περισ- 
σεΰοντα χρ ή μ α τα , ή  αντί τούτω ν, τ ά  τυ χ  ον, ελλ εί- 
ποντα αύτοΤς φύλλα προς συμπλήρωσιν τελεία ς συλ-
Λ - ,η * .

Ή  ύ ιεν θυ ΐσ ις ,

Ό  θεοτοόμπης παραιτεΐται του « 'Λ πμοδαίοβ», πιθα
νώς δ ί καί ό 'Λσ{ΐο3αίο$  τάς δν,μοσιόττιτο; επί πίνα και· 
οόν' πράττει δε τούτο κατά καθάκον, πεισθείς δτι τάς ιδέας 
τουπερίδιαθέβεως τού προϋπολογισμού τάς Ελλάδος υπέρ 
τλς 'Ελλάδος αδύνατον είναι νά συμμερισθά τ, πλειονο
ψηφία τού ευγενού; κοινού και τάς γενναίας φρουράς.

'I I  πεποίθνισις αύττ, άστραψεν εΐς τούς οφθαλμού; ί,μών 
ακαταμάχητος και φοβερά προχθές έν τώ  θεάτρω τον 
Απόλλωνος, |νώ περιηρχόμεθα διά τών διόπτρων τά 

θρανία τού κάπου, βρίθοντος ένεκα τλς αργίας τού 
Φάληρου γνωρίμων προσώπων. Α λλά μεταξύ εκατόν 
τοιούτοιν ουδέ εϊκοσιν ύπάρχον μή υπηρετούντα την πα
τρίδα διά τού ξίφους 9) τού καλάμου επί δικαία άμοιβ-ξ.

'Η αναλογία αντη υπηγόρευσεν ημίν την ακόλουθον 
ορθάν, νομίζομεν, σκέψιν: «'Οπολύςπληθυσμός τά ςΈ λ λ ά " 
»δος συνίττατα: έκ πεντηκοντα χιλιάδων ανθρώπων, γνω- 
»ριζόντων άνάγνωσιν καί ανορθογραφίαν καί τρεφομένο»ν 
»υπό ενός εκατομμυρίου αγραμμάτων φορολογουμένων ; 
»’λ λλ ’ ούτε οί αγράμματοι ούτοι δύνανται ν’ άναγνώ- 
οσωοι τόν υπέρ αύτών συνηγοροδντα « Ά σ ιίο ό α ϊο '» ,  
«ούτε παρά των εν πρυτανείω τρεφόμενων άναγνωστών 
»του δύναται οδτος' νά έλπίσφ δτι χάριν αυτού 
»καί της πατρίδος θέλουσιν ανταλλάξει αντί πούεας 
»μαγείρου 9ι βελόνι); υποδηματοποιού τδ  εΰγενές έπάγ- 
»γελμα τού κοόαεϊν 'τάς στήλας τού" προϋπολογι
σ μ ο ύ . Ό * .  Ζαΐμης εχει λοιπόν πληρέστατα. δίκαιον ά.~ 
»ποφαινόμενος δτι άσκοπος είναι ί· ’« 'Λ σμοόαϊοι: »', ο 
»άπαιτών παρ’ αυτού καί τών βυμμάχων του ν’ άφί- 
»νωβι ψιχία τινά καί υπέρ τάς. πατρίδος, π?,; εν 
»ίδρώτι τρεφούση;. τκν αγέλην τών δασοφυλάκων, 
»καθηγητών, βαθμοφόρων, συνταξιούχων, υποτρόφων; 
»γραφέων καί άλλ.ων στύλων τά ; πλειονοψηφίας». ■ ■

Έ ν πάση λοιπόν ταπεινότητι όμολογοΰμεν δτι τότε μό
νον ό άσκοπο; σήμερον « ’¿/σ^οίύιι/ος» δύναται νά εχτι πρα
κτικόν τινα σκοπόν, δταν δυνηθφ νά στρατολογήση άνα- 
γνώστα; μεταξύ τηςτάξεω ς υπέρ ή ; συνηγορεί, άντί εκείν-/:; 
ύφ’ άς άναγινώσκεται. Ά λλάκατά τού τοιούτουκινδύνου 
άσφαλά Ιλαβον υ.ετρα οί συντάκται τού προϋπολογισμού. 
Έ ν  αΰτω υπέρ τ?,ς ανώτερα; έκπαιδεύσεεος, άτοι τού φυ-
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τωρείου έξ ού στοατολογεϊται 5 ίερός λόχος τών κηφήνων 
αφιέρωσαν Ιν καί ήμισυ εκατομμύριο·;, διά δε τους παϊδας 
τού γεωργού, εξ οίσχύνη; νά μήν άφήσωσι τίπ οτε, άφή- 
καν δραχμά; εκατόν πεντήκοντα χ ιλ ιά δ α ;!

51ή τις νσμίσνι 2τι πρός κατηγορίαν τών πολιτευομένων 
άνεγράψαμεν του; ανωτέρω δύο αριθμούς. Α π ’ εναντίας 
προθύμως άναγνωρίζομεν,δτι φρονίμως καί συνετώς πολι
τεύονται μή έπιτρέποντες να μανθάν·/) γράμματα πας μή 
κηφήν. Έ ν τή Δύσει, άμα ήδυνήθη ν’ άναγνώσϊ. δ λαός 
τό Ευαγγελίαν, εύθυς άπελάκτισε τόν Πάπαν και εν τή 
πρώτνι όρο,‘λ τής άγανακτήσεώς του Ικαυσε τά  μοναστή- 
ρια καί έκρέμασε τούς ιερείς. Ό μοια τις έπίκειται και 
παρ’ ημϊν όιαμαρτύρηοΜ ;, «μα πλήν των μυρίων φορο- 
λογούντων δυνηθώσι και οί εκατοντακισμόριοι φορο-  
λογ-ούμενοι ν’ άναγνώσωσι τής 'Ελλάδος τόν προϋπο
λογισμόν.

Έ κ  τής άναγνώσεο»; ταύτης ήθελαν δ ιδ α χ ή  μεταξύ 
τών άλλων ότι, ενφ κατ’ αναλογίαν τών άλλων εθνών έ
πρεπε νά άρκή ί ι  ήμισυ εκατομμύριου πρός είσπραξιν 
τών φόρων, έξοδεύονται τέσσαρα προς τούτο παρ’ ήμϊν 
δτι άνευ στόλου ή στρατού καταβάλλονται περί τά  πέν
τε  εις μισθούς χερσαίων καί θαλασσίων, έν ένεργεία, δια* 
θεσιμότητι η συντάξει βαθμοφόρων, μετά δε τήν τε- 
λευταίαν κατά τ ι ς  στηλιτικής σπατάύ.η; έξέγερσιν, άντ!· 
τής έλπιζομένης έλαττώσεως, ηύξήθη κατά εκατόν είζοσι 
χιλιάδας δραχμών τό έτήσιον έξοδον προς συντήρησιν 
επωμίδων.

Οί άπηλπισμενοι άναθέτουσιν εις τόν θάνατον τάς ελ
πίδας. Ούτω καί τό ταμείον ημών ήλπιζεν έξ αύτού 
βαθμι αίαν έλάφρωσιν τού πιέζοντο; αύτό άχθους. 
Ά λλά  κατά παράδοξον άντίφασιν έφ’ οσον άποθνήσκου- 
σι, πολλάκις επί τής ψιάθης, οϊ συνταξιούχοι τού μεγά
λου άγώνος, επί τοσοϋτον αύξάνουσιν αϊ ήδη διπλάσιά* 
σθεϊσαι συντάξεις. Οί όνυχες τής άρπακτικής αγέλες εί
ναι παρ’ ήμϊν όξύτεροι ή τό δρέπανον τού θανάτου.

Άγαπώντες πρό παντός άλλου τήν δικαιοσύνην δεν 
λέγομεν ότι εις τήν τοιαύτην κατάστασιν άρέσκονται πάν- 
τες ανεξαιρέτως οί βουλευταί καί κομματάρχαι’άλλά τού
το μόνον : ότι τινες εξ αυτών τήν έδημιούργ·ησαν έκ φι· 
λαρχίας, σήμερον δε πάντε; αυτήν ϋφίστανται έξ ανάγκης. 
Ο'ίτε φαύλοι καί οί αγαθοί πράττουσι παρ’ ήμϊν τά αυ
τά , ή μόνη δί μεταξύ αύτών διαφορά συνίσταται ότι, οί 
μεν τά  πράττουσι μετά χαράς, οί δε άνευ χαράς.

Ή  θέσις τών παρ’ ήμϊν πολιτευομ.ένων πολύ ομοιάζει 
την τών αύτοκρατόρων τής βυζαντινή; 'Ρώμ.ης, οίτι- 
νες πρός κατάληψιν τού θρόνου συνεμάχουν μετά Φρά
γκων, Τούρκων καί Βουλγάρων, είς οδ; αυτοί τε  καί οί 
υπήκοοι αύτών έπλήρονον ’έπειτα λύτρα. Άπαραλλάκτως 
καί οί ήμέτεροι φατριάρχαι πρός σχηματισμόν ή ένί- 
σχυσιν κόμματος έστρατολόγουν έκ τών τριόδοιν μι
σθοφόρους, οδς έπλήρονον διά δημοσίων χρημάτων, 
ήτοι διά θέσεων περιττών. Τών τοιούτων μισθοφόρων επί 
τοσοϋτον έπολυπλασιάσθη προϊόντος τού χρόνου ό αριθ
μό; καί τό θράσος, ώστε κατέστησαν σήμερον ή μά-

νη αξιόμαχος δόναμι; τής Ελλάδος,- πρό τής όποίας- 
καί Βασιλεία, καί Κυβέρνησις καί Βουλή καί όλόκλ.ηοον 
τό  έθνος κύπτει τό γόνυ μετά τρόμου.

’Εσφαλμένος, νομ.ίζομεν, παρωμοίασάν τινες τούς ή- 
μετερους κομματάρχας πρός άρχηγούς ληστρικών συμ
μοριών. Τό πταίσμα αύτών είναι ότι έδημιούρ·,·ησαν 
τ ά ; συμμορίας' σήμερον όμως, αντί νά ί,ναι αρχηγοί 
αύτών, κατήντησαν άπλοϊ μεσΐται, διά τών όποιων αί 
συμμορίαι αυται διαπραγματεύονται πρός τό έθνος τά 
λύτρα, άνθ’ ων συγ-κατανεύουσι νά παραχοιρήσωσιν αύ- 
τώ  ασφάλειαν ζο>ής καί περιουσίας. Τά λύτρα ταϋτα 
καλούνται κατ’ ευφημισμόν προϋπολογισμός. Άπόδειξις 
ομω; τού αληθούς αύτών χαρακτήρος είναι ή δουλική 
εύπείθεια, μεθ’ ής ολόκληρος ή βουλή, σιγώσης τής άντι- 
πολιτεύσεως, σπεύδει νά τά  καταβάλνι άνευ συζητήσεως· 
εις τόν εΐσπράκτορα τής κατισχυούσης συμμορίας, καλώς 
γνωρίζουσα ότι πάσα άντίστασις ή απόπειρα έλαττώ
σεως αύτών ήθελε τιμωρηθή δι’ άναστατώσεως την 
επιούσαν.

Τό δέ όντως λυπηρόν είναι, ότι καί ϋποτασσόμενοι 
είς πάσαν ταπείνωσιν καί κακουχίαν, στέργοντες νά μέ- 
νωμεν άοπλοι καί είς πάσαν υβριν έκτεθειμένοι, πάλιν 
δεν κατορθοΰμεν νά πληρόνωμεν όλοσχερώς τά  κατ’ έ
τος έξογκούμενα ημών λύτρα, άναγκαζόμενοι νά δανει- 
ζώμεθα άκαταπαύστως καί ’ίσως μ ετ’ ού πολύ νά παρα- 
στήσωμεν τό πρωτοφανές έν τή ϊστορί^ θέαμα έθνους 
χρεωκοπούντος άνευ παρασκευών, άνευ πολέμου, άνευ 
έπαναστάσεως ή άλλης τινός έκ τών μέχρι τοϋδε γνω
στών προφάσεων χρεοκοπίας. Τούτο πάντε; βλέπομεν 
ή δε επιστήμη τό κηρύττει διά τού στόματος τού κ. 
Σούτζου, υποδεικνύοντος τάς οικονομίας ώς τήν μόνην 
σωτηρίας όδόν. Πρός ταύτην όμως ούδείς πολιτευόμε
νος τολμ$ νά τραπή, ούχί έξ έλλείψεως πατριωτισμού, 
άλλά διότι καλώς γνωρίζει ότι αδύνατον είναι νά προ- 
χωρήσγ έπ’ αύτής, χωρίς νά προσκρούσει άνά πάν βήμα. 
είς συμφέροντα προσωπικά, ατινα θέλουν έρθωθη κατ’ 
αύτοϋ ώς έχιδναι φαρμακεραί τών όποιων έπατήθη ή 

ούρά.
Εατά τού συνασπισμού τών τοιούτων συμφερόντων 

έπεχείρησε ν’ άντιταχθή ό κ . Τρικούπης, ύψώσα; τήν ση
μαίαν τών αρχών απέναντι τής τών προσώπων. Είς τήν 
απόπειραν ταύτην έπεκροτήσαμεν ήμεΐς έξ όλης καρδίας, 
άκολουθούντες πάν βήμα αύτοϋ μετά παλμών έλ,πίδος. Τα
χέως όμως ένοήσαμεν πόσον έπί τού παρόντος άνισος καί 
άπελπι; είναι ό άγων αυτού πρός αντιπάλους, οΐτινες· 
άντί νά παρίστανται έν τή Βουλή ώς ύπέρμαχοι άοηρη- 
μενων άρχών, ήσαν πρακτικοί άνθρωπόι άντιπροσωπεύον- 
τες κόμμα πραγματικόν καί έπιφορτισμένοι νά διαπραγ- 
ματευθώσι καί είσπράξωσιν έν σνόματι αύτού τά ετήσια 
λύτρα τής Ελλάδος.

Είς τήν άνάπτυξιν ταύτην τού τ ί έννοούμεν διά τής 
λέξεως άγέ.Ιη  προέβημεν άποχαιρετώντες σήμερον τήν 
δημοσιογραφίαν, διότι παρεξηγούντές τινες ημάς υπέ

θεσαν ότι τό όνομα τούτο άποδίδομεν είς αύτήν τήν Βου-
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Μέλλουσα κυβερνητική ισορροπία.
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λήν, ενώ «υτη, 4 ς  καί πάσα ή 'Ε λ λ ά ;, ούδέν άλλο είναι 
ειμή θαλαμηπόλος xas ex φόβου τροφοδότις τ?,ς νεμομέ- 
νη; τον τόπον παντοδυνάμου αγέλης.

Κατά ταύτης μόνη; ¿κήρυξε πόλεμον ό α ’Α ογ οόα ίος»  
xas ήλπιζεν εν τη  άπλότητι τ η ; καρδία; του δτι ριχτών 
ά/.αταπαύστως μυϊας ε ί; τι» πινάκιον, δχερ παραθέτει τό 
έθνος εις του; Πόρλα;, Τζιβανοχούλου;, Δαραλέξα;, Θεο- 
δώρου;, Παγκράτα; και Γαρδελίνου; ήθελε κατορθώσει 
ν’ άηδιάσωσι τό φαγητόν. Ά λ λ ’ os κύριοι ουτοι δέν είναι 
σικχασιάριδε;.

Παραιτούμενοι σήμερον άνωφελοΰ; άγώνος χαρηγορούμε- 
θα διά τ ή ; εξ·?,; σκέψεω;, δτι πάντα ανεξαιρέτως τά  έθνη 
χατά περίοδόν τινα του βίου των ύχέστηοαν αισχρόν τινα 
ζυγόν. Κατά τόν'δέκατον πέμπτον αιώνα έδέσποζον εν 
Ισπανία οί Ίερεξετασταί, κατάτόν δέκατον Ιχτον οί δο
λοφόνοι εν ’Ιταλία xas κατά τόν δέκατον όγδοον έν 
Γαλλία αί πόρναι. Οδτω xas παρ’ ήμϊν στ,μερον αί βδέλ- 
λ.ζι τού προϋπολογισμού.

Παράδοξον θέλει φαν« εις πολλούς, άλλ.’ £ν τού
το ι; είναι αληθές και τό εξ?.;, δτι οί άπαρτίζοντε; 
τήν φθοροχοιάν ταύττ,ν αγέλην δέν είναι ώ ; επί τό πολύ 
κακοί άνθρωποι. Οί ε ί; ’Αφρικήν περιηγηταί περιγράφοοσι 
ου/.ά; τινα; άνθρωποφάγων, οϊτινες είναι κατά τά  άλ- 
λ.α τίμιοι, ίμεροι, φιλόξενοι καί περιποιητικοί, μόνον ε
λάττωμα.εχοντες τήν κακήν συνήθειαν νά τρώγωσιν άν- 
θρώπινον κρέας, ώ ; οί τ,μέτεροι κτ,φίνες νά ροφώσι τόν 
ίδρωτα τοΰ λαού.

Σχογγίζων τόν κάλαμον ευχαριστεί δ «Άσμοάα?ο;» 
τούς ευμενείς άναγνώστας του διά τήν όντως σπανίαν έν 
Έ λλά δι προθυμίαν μεθ’ ή ; δπεδέχθησαν αυτόν, τού; δε 
καλ.ού; συντάκτας τής «Έ ψ ημ ερίύοί'ο , τής «2Υοά<·» τής 
'« fffú p a c »  καί το\>«Νεο.Ιόγον»'άτι υπεστήριξαν πολλάκις 
αυτόν εις τόν άγώνα κατά τών άγελαίων. ’Αληθές είναι 
δτι άφ’ετέρου 5 τύπος τής αγέλες τόν ώνόμασεν εν συναυ
λία ασεβή, άπατριν, χριστομάχον, προδότην, φατρία* 
σττ,ν καί κακοήθη. Ταϋτα πάντα άνεγινώσκομεν γελώντες' 
άλλ’ επί τέλους μία τών εφημερίδων τούτων, άποκαλέ- 
σασα τόν «Άσμοδαΐον* au r id e Jcp o r  εθρε τό τρωτόν 
τοΰ θώρακός του καί ήνάγκασεν αυτόν νά ί̂ψτι τόν κά
λαμον άνακράζων : ι'Α π ό ν τρ εύ ο ν , Κ ύ ρ ιε , &π’ ¿μου ΐό  
ποτή ριον  τοϋ το1'.

Α Σ Κ Ο Δ Λ ΙΟ Σ

’ Αν τώ  όντι ψηφισθή παρά τής Βουλής ό νόμος περί 
υποχρεωτικές υπηρεσίας παντός '’Ελληνος πολίτου εις 
τόν στρατόν, πολύ φοβούμεθα δτι άμεσος αύτού συ
νέπεια θέλει είναι νά μεταβάλγι τά  τρία τέταρτα τών 
'Ελλήνων εις χωλούς, κυλούς, σπυροκωλιώντας, μύωπας 
καί παραλυτικούς, πρός μεγίστην Ικπληξιν τών καταγι- 
νομένων εις ττ,ν στατιστικήν.

*  *
*

Την Ευρώπην, πλην τοΰ ανατολικού, επασχολεΐ σήμε- 
ρονκαί έτερον ζήτημα βιομηχανικόν, ή εφεύρεσις δηλ. τού 
Μουσσώ, δι’ ή ; πρόκειται ν’ άντικατασταθή εις τούς 
γαιάνθρακας ή θερμότης τού ήλιου πρός κίνησιν τών ά τ- 
μομηχανών. ’ Αν ή έφαρμογή αυτή έπιτύχνι, ή 'Ελλάς, 
χάρις εις τόν αϊθριον αύτής ουρανόν, θέλει άναντιρρήτω; 
καταλάβει εις ττ,ν κλίμακα τού πολιτισμού τήν δευτέ- 
ραν θέσιν μετά τού; Σαχαρίτας καί τούς Ά σχαντί.

*  *
*

Καθ’ ήν ώραν τόσος γίνεται λόγος περί έξευρέσεως πό
ρων πρός τρατιωτικήν όργάνωσιν τού έθνους,νομίζομεν δτι 
προσφέρομεν έκδούλευσιν είς τήν πατρίδα υποδεικνύοντας 
πρόχειρον μέσον αόξήσεως τών ήμετέρων έσόδων.Άφοΰ τά  
πάντα ήδη παρ’ ήμΐν έφορολογήθησαν, νομίζομεν δτι δί
καιον είναι νά έπιβληθί, φόρος δέκα το ΐ; εκατόν καί επί 
τού προϋπολογισμού, ήτοι έπί πάντων άνεξαιρέτως τών 
ενταλμάτων, μή εξαιρούμενων ούδέ τών χρησιμευόντων 
είς πληρωμήν τού κ . Πύρλα καί τού γυμνού τού Πολυ
τεχνείου.

*  *
*

’Ανώτερος οικονομικό; υπάλληλος έλεγβν ήμΐν προ
χθές «Οί είσπράκτορες κατά τό παρελθόν Ιλάμβανου 
»διαταγήν ν’ άφίνωσιν άφορολογήτους μόνης τής μι&; 
»κρατούσης μερίδος τούς οπαδούς* σήμερον πρέπει νά 
»φείδωνται καί τών δύο συμμαχικών* ώστε εκ τής ενώ* 
»σεως τών τριών κομματαρχών θέλει ώφεληθή ό τό -  
»πος, άν όχι άλλο, τουλάχιστον τόν τριπλασιασμόν τού 
»ελλείμματος».

*  ·
•

Γνωστή είναι ή αίρεσις τών πανευφημιστών, φρο- 
νούντων δτι τά  πάντα διετέθησαν έπί τό καλλίτερον εν 
τώ  κόσμω τούτω. 'Οπαδός τής τοιαύτης σχολής έλ ε- 
γεν ήμΐν χθες 2ν Φαλήρω τρίβων τά ς χεΐρά; του μετά 

χαράς «Εύτύχημα υπήρξε διά τήν Ε λλ ά δ α , δτι οί πο-
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» λιτικοί αύτή; Αφήκχν Απαράσκευου τόν τόπον, διότι 
νοΰτω Sàv δυνάμεθα và παρασυρθώμεν s i; Ανοησίας, τα ; 
"όποιας ήθελ,ομεν άκριβοπλ.ηρώσει».

*  *  
*

Βαθύνοέ; τινες πολ.ιτι/.οί διαδίδουσιν ότι ή ’Αγγλία ή- 
θέλησε ν* δέση διά περικνημίδος τούς πόδας τοΰ ελλη
νισμού, ίνα Ανασταλή ή προ; τήν Κωνσταντινούπολή πο
ρεία του.

·*
*  *

ΙΙρδ; /ρήσιν των δημοκρατών ένΟυμίζομεν τούτο* 
οτι τ ή ; μεν .τ,?ρχ>νγίΐϊΙ<3ς τό παράσημο·.· συνεστήθϊΐ πρό; 
τιμήν βασιλική; παλλακίδο;, ή ; έπεσεν έν «ν ι χορώ ή 
καλτσοδέτα* τό δε τού Χρυσού Δέρατος πρός τιμήν ακα
τονόμαστου τινό; διά την αισχρότητα φενάκη ς,εΰ ρεθείσης 
εις τό άπόκρυφον συρτάριον άλλης εταίρας. Τοιαύτη είναι 
ή αρχή των δύο τιμιωτάτων έν Εύρώπι? παρασήμων. Καί 
επ ειτ*  εμπαιζομεν τούς Ταρτάρους ώς προσκυνοΟντα; τά 
περιττώματα τοΰ Δαλά'ί-Λαμά.

Ψ
« *

Η φιλαλήθεια Αναγκάζει ήμδ; ν’ άναγράψωμεν καί 
τέραν μεταξύ εύγενών Ευρωπαίων καί βαρβάρων λαών 
μοιότητα. Ως οί πανταχοΰ τ ι ς  γης βάρβαροι είχον α ί- 

μοβόρον τινά Θεότητα, εις ήνέθυον Ανθρωπίνους Ικατόμ- 
β *ς, οί Άνατολΐται τόν Μολώχ, οί ’Ινδοί την Σίβαν, οί 
1 αλαται τόν Τευτατή καί οί Φρίσονες τόν Ίρμινσούλ, 
ούτω καί σήμερον η Δύσις λούε: διά ποταμού αίμάτων 

τού; πόδα; αιμοχαρούς ειδώλου καλουμένου «Άκεραιό- 
τ η ; τής Τουρκική; αυτοκρατορίας».

Θ ε ο τ ο γ μ π η ς .

h

Z i)
&

Τόν έκ τής ’Εθνικής Τραπέζης δρα- 
πετεύσαντα ψιττακόν συνέλαβεν, ώς ]ή- 
καύσαμ.εν, ό αξιότιμος κ. Ζωχιός καί 
καταγίνεται νά μάθνι jjap’ αυτού τά 

ής διοικήσεως.απόκρυφα τή

Ό  ιδιόκτητης τής οικίας, έν ·ρ Εχει 
Ν τό γραφεΐόν της ή Έ λ λ . Μεταλλευτική 
^ εταιρία, ενοχλούμενος υπό τών νεκρι

κών αυτής αναθυμιάσεων, προσεκάλεσεν 
αύτήν νά μετοικήσει Αλλαχού. Κ αταλ- 
ληλότατον οίκημα διά τήν εταιρίαν ταύ· 

την νομίζομεν ημείς τό β . δημοτικόν νεκροταφεϊον.

’Εν Γενεύη τ ή ; Ε λ β ετία ς ήνοίχθη κατ’ αύτάς εργα
στηρίου δόξης υπό εταιρία; έκδιδοόσης λεξικόν τών συγ

χρόνων μεγάλων άνδρών. Πας 5 ¿ρεγόμενος φήμης δύνα- 
ται εϊτε νά στείλγ, σημειώσεις, είτε νά συγγράψη ό ίδιος 
τήν βιογραφίαν του, ινα καταχωρισθη έν τώ  λεξικφ τού- 
τω  επί δικαίφ Αμοιβή. Προγράμματα προσκαλοΰντα τού; 
έρεγομένους είς αγοράν αθανασίας έστάλ.ησαν καί εϊς πολ
λούς έξόχους άνδρα; τής Ελλάδος πρό πάντων δε βου- 
λευτάς. Ώ ς  υπογραμμόν καταλληλότατης είς τοιαύτας 
προτάσεις απαντήσει»; καταχωρίζομεν τάς τρείς κατω τέ
ρω γενομένας ε·ς τόν εκδότην Απαντήσεις :

Α'.
Κύριε Έκδοτα,

’Ελαβον τήν ύμετέραν έπιστολήν καί σπεύδω νά μετα
δώσω εις υμ&ς τάς αναγκαίας πρός βιογράφησίν μου ση
μειώσεις. Έγεννήθην έν ετει 4 8 3 8 . Τόν χειμώνα φορώ 
βαμβακερόν καί τό θέρος λινόν υποκάμισον. Μεταχειρίζο
μαι ομβρέλλαν όταν βρέχει καί Αντιπροσωπεύω τήν νή
σον Θήραν, μέχρις οδ βυθισθή. Τήν τροφόν μου ώνόμαζον 
Μαρουλοΰν. ’Οκτώ μήνας μετά τήν γέννησίν μου έφάνη τό 
πρώτον μου έδόντιον, μετά £ξ Ετη ήλλαξα αύτάκαί μ.ετά 
δεκατέσσαρα έφύτρωσαν οί φρονιμιται, τέσσαρες τόν α
ριθμόν.

Ταπεινός δούλός σας 
ΑΡ. ΒΑΑΕΤΤΑΣ.

Β ’.
Κύριε Έκδότα,

Εις τήν Βουλήν μό έστειλε νήσόςτις ©νομαζομένηΚέως, 
παράγουσα τό πάλαι λυρικούς ποιητάς καί σήμερον τυ - 
ρία καί βουλευτάς. ’’Ηθελα είμαι ωραίος, αν δόν ήμην 
άσχημος. ’Επί τοΰ παρόντος δέν έχω  ουτε δικαιώματα εις 
αθανασίαν ουτε χρήματα περιττά διά ν’ άγοράσω.

Δοΰλός σας 

Π. ΡΕΒΕΑΑΚΗΣ.
Γ ' .

Κύριε Έκδοτα ,

Άντιπροσωπεύο» τήν Πυλίαν καί ζητώ πρεσβείαν. Ή  
πολιτεία μου μέχρι σήμερον υπήρξε παθητική, άμα μ ε- 
ταβληθή εις ένεργητικήν θέλω στείλει εις ύμάς τάς α
ναγκαίας σημειώσεις.

Πρόθυμος,
ΚΑΡΔΠΑΥΑΟΣ.

Δ'.
Κ ύ ρ ιε  ¿χΰάτα,

’’Ελαβον τήν ήμετέραν πρόσκλησιν πρός άγοράν Ικατόν 
φράγκων Αθανασίας. *Η τιμή είναι συμφερουσα, τό ομο
λογώ. Άφ’ ετέρου όμως, φοβούμενος μή εύρεθώ είς κακήν 
συντροφιάν, δεν εχω πολλήν όρεξιν νά καταλάβω θέσιν 
έν τ?ι παγκοσμίω ιστορία, ήτις έλησμόνηαε νά ειπνι ή -  
μϊν τά  ονόματα τών είκοσι εδγενών ίππων τοΰ προφήτου 
Μωάμεθ, ενώ Αποθανάτισε τούς δύο αύτοϋ όνους τόν Ό» 
φάρ καί τόν Γιαφούρ.

Δοΰλός σας 
Χ α ρ .  Τ ρ ικ ο γ π η γ .

ΒΟΡΕΑΣ.
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ΟΝΟΑΟΓΙΑ.

Ο Ν Ο 2  Π Α Τ Ρ Ι Ω Τ Η Σ .

"Εκαστος τόπο; εχει τήν πληγήν του, ή Άγγλ.ία τήν 
ομίχλην, ή Αίγυπτος τάς οφθαλμίας, ή Βλαχία τάς Α
κρίδας, καί ή Ε λ λ ά ς  τόν πατριωτισμόν.

Βαρύηχοι ογκηθμοί εκπορευόμενοι έκ λάρυγγος πατριω
τικού αντηχούν τήν τελευταίαν κυριακήν ίιπό τούς ξυλίνους 
τής Έκθέσεως θόλους, καί πάντες οί έκεΐθεν διαβαίνον- 
τες ήρ&ιτων μετά τρόμου,

Μή να δονδάλια ο^άζω ντα ι, μή  νλ θ έμ α  παλαίνο

Ούτε βουβάλια έσφάζοντο, ούτε έπάλαιον θηρία, άλλ’
■ ητο ό αξιότιμος κ. ’Αφεντούλης, άνακράζων : «'Λ ^ςάχνω  

rt/C έζεγέ{σεω ς τήν κ α μ π ά ν α ν )  Ά ι h J¡p o l, που  sivctt τ ά  
xapá6tct ¡ta c  ; 0

Ό  Ατίθασσος ουτος αγιονιστής είναι αναντιρρήτως ζώον 
ποικιλόφωνον. Τριών ειδών άσματα γνωρίζομεν αυτού' 
¿γκδται φιλολογικώς, έπιστημονικώς, πατριωτικώς.

Δείγμα φιλολογικού αυτού ογκηθμού έστω τό έζής* προ- 
κειμένου περί ευφωνία; άποφαίνεται έν κρίσει ποιητι
κού άγώνος, λέγων: «Ύπάρχουσιν ήχοι τινες ο: όποιοι 
ftjjsúaro)? πρέπει νά ψιν\βοϋν  ί»

Οί δε επιστημονικοί ογκηθμοί του, οί άγνωστοι εις 
τούς έπιστήμονας,έπιβάλλονται υπό τό όνομα « Φ αρμ ακο
λ ο γ ία »  εις πάντα φοιτητήν, ΐνα μή Αποτύχη εις τάς ε
ξετάσεις, καί εις πάντα υποψήφιον ’Αττικής, ίνα επιτυ
χή ε;ς τάς έκλογάς.

Άμφοτέρων όμως τούτων άναντιρόήτως ηχηρότεροι 
είναι οϊ ογκηθμοί τού πατριώτου, οί Αποττνέοντες άρωμα 
δάφνης τού Όλυμπου καί πίσσης πυρπολικού.

Μίαν μόνην περί τούτων ταπεινήν παρατήρησιν τολ- 

μώμεν νά ύποβάλλωμεν εί; τόν αξιότιμον κ. Ά ίεντού* 
λην, ότι ούτος δεν ήτο ό καταλληλότερος ψάλτης τοιού- 
του θουρίου ογκήματος. Δεν έννοούμεν ότι στερείται εΰή- 
χου φωνής, Αλλά μόνον ότι η ράχι; του παρέχει εις τούς 
όπ’ αυτού υβριζομένους ώς Απολέμου; καί κλέπτας, πρό
χειρον τήν Απάντησιν διά μάστιγος Αστραγαλωτή;.

Έρωτά: τά ; κατά καιρού; κυβερνήσει; : «ΤΙ έκάματε 
»τά ογδοήντα Ικατομμύρια, άτινα έδανείσθητε Από τό 
» 1 8 6 2 ;»

Ά λ λ ’ έκ τών εκατομμυρίων τούτων λησμονεί ότι έλα
βε κάκεΐνο; κλοπιμαίαν μερίδα, τακτικώς μέν μισθοδοτού
μενο; ¿); καθηγητής, ογκωμένο; δε Από τ ή ; Εδρας του Α- 
τά κτω ;, πολλάχ.ι; δε τρί; μόνον ή τετράκις κατ’ ετος.Έ κ 
τών Εκατομμυρίων δε τούτων έπληριόθησαν καί τά εκατόν 
δι’ εκλογικά; εκδουλεύσεις αντίτυπα τή ; Φ’αρ μ ακ ο ./ογ ία ϊ.

« Π όζε ήρνή$ηικν r â  π.Ιηρώσωμεν ¡'ictosti: yopovc ή 
α ίμ ατος  θ υ σ ία ς  ;»  έρωτά κατωτέρω.

Ό  ογκωμένος πατριώτη; είχεν Αμαξαν καί ίππάριον, 
τού οποίου τόν φόρον Απέφευγε νά πληρώση, διά τής 
προστασία; φίλου του πολιτευομένου. Ά φ’ ετέρου Ομως 
δεν Αρνούμεθα ότι φόρον αίματος προσέφερε πολλάκις εί: 
τήν πατρίδα εντός λεκάνης, φλεβοτόμων έπί δίκαια α
μοιβή.

« T i/y  ô ta ip eatv , v â  π ά θ η  κ α ί τ ά  μ ίσ η  6.Η πομεν εις  
ζά ν.ατώ τερα της κ ο ιν ω ν ία ς  στρώ ματα,'»  ογκάται ό πα
τριώτης' άλλ’ ήδύνατο νά πρόσθεσή ότι βλέπει αύτήν καί 
είςτά  δήθεν Ανώτερα. Φίλος τις ημών, καίτοι εχθρός ά
σπονδος τής γενικής ψ?/φοφορίας, Αφού είδεν έν Πειραιεΐ 
τόν πατριώτην τούτον έμπορευόμενον ψήφους κατά τά ; 
τελευταίας έκλ.ογάς, ελ.εγεν ήυ,ΐν «Προτιμώ τούς τραμ
πούκους. »

'Η κορωνίς όμως τών έν τώ  έγερτηρίω υμνω ογκηθμών 
είναι άναντιρρήτως ο κατωτέρω.

«Αληθινά, Αδελφοί, τέτοια διαγωγή έκ μέρους δύο 
»εκατομμυρίων ανθρωπων ενώπιον εκατόν ή διακοσιων 
»άτιμων είναι τύφλ.ωσι; θεϊκή.»

Ό  τούς άλλους άποκαλών άτιμους εδωκε πέρυσιν ε·; 
υπίλαρχόν τινα τόν λόγον τής τιμ ή ; του ότι θέλει ϋπο- 
στηοίξει υποψήφιον φίλον του κατά τάς έκλογάς καί Αντί 
τούτου όπεοτόμ-ξεν άναφαΊδό-ι τόν άντίπαλ.ον αϋτοΰ. 
Ό τ ε  δε εγένοντο αΰτώ παράπονα διά τήν παρασπονδίαν 
άπεκρίθη μετά θαυμαστής αταραξίας: «Τί μέ τούτο, 
»ότι εδωκα τόν λόγον τής τιμής μου, μήπως είμαι Α- 

ϊξιωματικός ;»
Έ ν Γαλλία, έν ώρα πολιτική; άναστατώσεως άντάρ- 

ται στρατιώται, θραύσαντες τάς θύρα; τών φυλακών 
παοέλαβον τούς έκεϊ κρατουμένους, ίνα συναγωνισθώσιν 

έπί τών οδοφραγμάτων. Έ ν  τή Ακμή τής πάλης, πληγω
θείς δεκανεύς Ιτεινεν εις Ενα τών καταδίκων τήν ση
μαίαν* άλλ’ ουτος οπισθοδρόμησα; άπεκρίθη έρυθριών, 
»Εις άλλον δώσε την, δεκανέα μου, δεν έμπορώ εγώ με 
»τάς Ακαθάρτους χεΐράς μου νά τήν έγγίσω : ». Α λλά 

παο* ημϊν ύψόνει μετά θάρρους ό αξιότιμος κ. Άφεντού- 
λη ; τήν σημαίαν τού πατριωτισμού καί τ ή ;  ηθικής, χωρ;-ς 

καν νά πλύν/, τά ; ιδικάς του.
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ΓΙΑΝΝΗΣ. ’Από τά  τηλεγραφήματ«  βλέπεις πώς σχεδόν όλοι οι Σέρβοι από τά  εϊκοσιν έως τά  εξήντα εσκο- 
το>θησαν από τούς Τούρκους. *Αν πηγαίναμε τώρα εις τό Βελιγράδι, μέσα είς ταϊς τόσαις χήρα·.; κα1. κ ο π έ - . 
λαις χωρίς άρραβωνιστικόν, λες πώς δε θά εύρίσκαμεν καί ημείς κάμμιά νύφη πού νά μάς θέλει;
ΚΩΣΤΑΣ. Νύφη ναι, άμε προίκα ;

'Υπεύθυνο; Συντάκτης ΚΟΣΜΑΣ ΦΑΑΜ1ΑΤΟΣ. τ π ι ο ι ϊ  ε λ λ  ι ι  η  ι  κ  ι ι ς  α  ν β χ λ ρ τ  ι ι  ς  ι  λ  δ


