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TI 31 ti £1ΊΝΑΡΟΜΗΣ. 

Έ ν Α θ ή ν α ι ς κ α ι II ε ιρ αϊ εΤ 
ir ηνία δραχ. 1 2 , έξαμηνία οραχ. 7. 
Δια χμ, δημόσια καταςήματα » 20. 

Έ ν τ α ΐ ς Έ π α ρ χ ί α ι ς , 
ετησία δραχ. 14 , έξαμηνι'α δραχ_. 8 

Έ ν τ ω Κ ξ ω τ ε ρ ι κ ω , 
ίΐησία φράγ. 16 έξαμηνία φράγ. 9. 

Τ Ι Μ Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ 

Ιι' εκατόν στίχον διατριβών 7νεπ. 5 0 . 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8 . 
Α'ί αποδείξεις υπογράφονται παρά μ ό 
νον του Ιίαν. II . Ηηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαι απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ 
συνδρομή είνε υποχρεωτική δι' Εν έτος 

και προπληρόνεται εις Αθήνας . 

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗΝ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΝ. 

ΑΝΑΓΚΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΟΠΑΡΑ-
ΣΚΓ,νΗΣ. 

Καθ'ήν στιγμήν ή τύχη της Ανατολάς 
διακυβεύεται, οί δε λαοί αύτ1)ς διατελοϋσι 
μεταξύ ζωης και θανοτου, ή Ελλάς νομί-
ζομεν, οφείλει άοιστάκτως νά λάβη τα
χέως πάντα τά προφυλακτικά μέτρα, ό
πως προφύλαξη και διάσωση τά απειλού
μενα τοϋ ελληνισμού συμφέροντα. 

Ή κρίσις, ήν διέρχεται ή Α ν α τ ο λ ή , 
δέν είναι μικροί) λόγου αξία· είναι γεγο 
νός τι σπουδαίον, δυνάμενον νά εχη μεγί-
στην έπιρροήν έπί της τύχης τοΰ ελλη
νισμού. Αιά τοϋτο όφείλομεν νά έγρηγο-
ρ ώ μ ε ; και έν τάνει νά προπαρασκευασθώ-
μεν, διότι ούτω και μόνον δυνάμεθα νά 
προλάβωμεν πάντα ένδεχόμενον κίνδυνον. 

Ά λ λ ' ή ταχεία αύτη προπαρασκευή δέν 
είναι βεβαίως εύκολος· δέν κατορθοϋται 
διά μόνον των κενών λ ό γ ω ν χρήζει με
γάλων θυσιών αίματος και χρυσίου. Ό 
φείλομεν λ ο ^ ό ν νά ύποστώμεν τήν μ ε · ύ 

λην ταύτην Ουσίαν αγογγύστως , διότι άλ 
λως ούοέν δυνάμεθα νά πράξωμεν. 

Ό μεγαλείτεοος πλούτος κατοικεί ε'.ς 
τά βαλάντια των Ελλήνων , ιδίως δέ εκεί
νων, ών ή ιδιαιτέρα πατρίς διατελεί ύπό 
τόν βαρύτερον ζυγό;· άλλά , δυστυχώς, μέ
χρι τοϋδε έπροτίμων νά υφίσταται ή πα
τρίς αυτών τά δεσμά της δουλείας, παρά 
νά θυσιάσωσιν εν άνεπαίσθητον μέρος της 
κολοσιαίας περιουσίας των, χάριν της 
ελευθερίας αυτής· διά τοϋτο, καί τοί πα-
ρήλΟον ικανά έτη, ή επιτροπή του εθνικού 
στόλου δέν ήδυνήΟη νά συλλέξη ουδέ τά 
πρός άγοράν ενός ευτελούς πολεμικού 
πλοίου άναγκαιουντα χρήματα· άλλά τού
το , εις τάς παρούσας τουλάχιστον δεινάς 
περιστάσεις, είναι άσύγγνωστον και άνά-
ξιον Ελλήνων . 

Έν τοιαύτη κρισίμω περιστάσει, καθ'ήν 
καλούμεΟα νά έκπληρώσωμεν τό πρός τήν 
πατρίδα όφειλόμενον μέγιστον και ίερώτα-
τον καθήκον, ό πόθος του πλουτισμού καί 
της πλεονεξίας, ή έξις τής φιλαργυρίας 

Ικαι φειδωλίας ανάγκη νά σταματήση, τ 0 

δέ ευτελές άτομικόν συμφέρον υποχώρηση 
μετά Ουσιών απέναντι του μεγάλου συμ
φέροντος, της τιμής, της ελευθερίας καε 
τοΰ μεγαλείου της όλης πατρίδος. Ή αλη
θής τοΰ άνθρωπου ζωή δέν είναι ό πλού
τος , ά λ λ ' ή τιμή και ή ελευθερία, ή πατρίς· 
διότι ό άνθρωπος και άνευ πλούτου δέν 
παύει νά ή το'οϋτος, ουχί όμως και οίνε» 
τιμής και ελευθερίας, άνευ πατρίδος. 

Ά λ λ ά δέν πρέπει βεβαίως νά προσοο-
κώμεν και ν' άναμένωμεν, όπως διά μόνων 
τών συνεισφορών προετοιμασθώμεν, ά λ λ ω ς 
νά σταυρώσαιμεν τάς χείρας και ν' άφε-
Οώμεν εις τήν είμαρμένην διότι τούτο δέν 
είναι δυνατόν, και απεδείχθη, ότι ουδέν 
έθνος κατώρθωσέ ποτε τοιούτον τι διά μό 
νων τών συνεισφορών. Δ:ά τοϋτο ανάγκη 
ν1 άναζητήσωμεν εσπευσμένως τήν δι' ά λ 
λων μέσων προπαρασκευή ν ημών. 'ΙΓπάρ-
χουσι μέσα, δι' ών δυνάμεθα νά συλλέξω-
μεν ικανά εκατομμύρια. Έ ν πρώτοις έχομεν 
τό μέσον τών λαχείων, τών αναγκαστικών 
δανείων κλπ. έξ ών δυνάμεθα νά οίκονο-
μήσωμεν ού μόνον τά πρός άγοράν πολε-

Κ Η Π Ο Σ 
Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. 

"Ω ! yapà εις τήν Ε λ λ ά δ α . . "σώθηκαν τά ψέμματ' όλα , 
Και απέκτησε τουφέκια και μεγάλα πυροβόλα. 
*Ηλθαν τριάντα χιλιάδες σασεπώ καλά τουφέκια, 
Δέκα κανονοστοιχίαις και αμέτρητα φυσέκια 
'Από τό Παρίσι μέσα, διά νά ετοιμασθούμε 
Κι' άμ ' άστράψη τό τουφέκι στο φτερό νά σηκωθούμε. 

Ά ς μή λέμε λοιπόν τώρα πώς δεν είμαστε σέ θέσι 
Τήν παντιέρα τοϋ πολέμου νά σηκώσουμε στή μέση 
Rai ν' ανοίξουμε τό στόμα, καί μέ τό σπαθί στο χέρι 
Νά ζητήσουμε τήν Κρήτη και τά άλλα μας τά μεν/; 
"Οπου είναι, δέν είξεύρω πόσα χρόνια σκλαβωμένα. 
Κ» ! πληρώνουνί Ί&ού~1 

χρονιά σκλαβωμένα, 
:òv Σουλτάνο ολοένα. 

Τώρα είμαστε είς όλα εντελώς ετοιμασμένοι, 
Καί μέ τριάντα χιλιάδες σασεπώ αρματωμένοι. 
Τώρα εύκολα 'μποροϋμε ν1 αγριέψουμε τό μάτι 
Είς τους Τούρκους, καί αμέσως νά τούς δείξουμε τήν πλάτη, 
Καί μέ θάρρος νά τούς 'πούμε «ή μας δίνετε τήν ΙΙόλι, 
" Η κομμάτια καί παρτζάδες καί καπνός θα γίνετ' όλοι λ» 

Τί φωνάζουμε καί λέμε ότι λίγο δέν 'μποροϋμε 
Είς αύτάς τάς περιστάσεις καί εμείς νά κουνηθούμε, 
Επειδή δέν έχουμ' όπλα, καί πολλή καβαλαρία, 
Καί κανόνια καί βαπόρια, καί καμμιά ετοιμασία, 
Καί πώς ή κυβέρνησίς μας όλο χάσκε: και νυστάζει, 
Καί τό έθνος δέν φροντίζει νά τό προπαρασκευάζη ·, 

Νά ! όπου μ ί ς ήλθαν τώρα καί κανόνια κ' όπλα νέα, 
Κι' είμαστ' έτοιμοι μέ όλα τοϋ πολέμου τ ' άναγκα?α. 
Τώρ ' άς παύσουμε τήν τύχη της πατρίδος μας νά κλαίμε^ 
Καί διά τούς κυβερνήτας κουρουφέξαλα νά λέμε, 
Καί άς πάρουμε αμέσως δίχως φόβο, δίχως τρόμο 
2.7.Ί Yeyfettot STöott ρα::ώ:χ: -α Του?έχια είς tàv ώμο, 

ΑΡΙΣΤΟ 
ΕΤΟΣ Δ. 

ΦΑΝΗΣ 



μινώ·» τ) s ' o » >.»'. r c j /.etset» iíf-βς ©« ' e-
eucv 6·' f ' c j ά*«γχ«ί$$·*τβ y ρήμ*τ* , β Α
λ ά χ*» 5'.i»-;é' απόθεμα :·./.ον χιφάλαΐβν, 
γρή«μο* ' Εχ κ»<Μ*ρ. 

1 «t'jta λέγοντες, ?·1ν έννοεΰμι-ν βιθαίως 
va β«οίση ή Έ λ λ ο ς προώρώ'ς τήν όοόν 
του κινδύνου και τ ι ς άπωλείας, χωρίς 
•πρώτον νο. icifl έαυτήν έτοίμην και μόνην 
ϋυναμένην να διεκδίκηση τά οικαιά της* 
τά ξένα cátese ovia δέν πρέπει va τήν πβ-

ίϊς τοιούτους χιν&ύνους. Ή 
έΐναι έθνος ελεύθερον και άνεξάρ-

τητον t'yie δέ τ© λαμπρότατου παρελθόν 
κ«ί μέλλον- δέν είναι αφανές και υποτελές 
τι ίΟνάριον, ώστε , ώς ελεεινός τις και ά-
πηλπιβμένος, νά ριφθή εις προφανείς χαί 
βέβαιους κίνδυνους, άνευ σπουδαίας προε· 
τοιμασίας, σχηματιζούσης 

ρ ασυρωτιν 
Έ λ λ ο ί 

ΐήν πεποίΟησιν 

μ ι χ r ; βεβαίας 
Ή κυβέρνησις ή ενεστώτα είναι μάλλον 

έμπειρος και ικανή, όπως διάγνωση τά ση
μεία του παρόντος καιρού., άλλά και ή 
μάλλον αρμοδία, όπως διά των τοιούτων 
πρός ουλλογήν χρηματικών μέσο)ν παρα-
σκευάση το έθνος και καταστήση αυτό σε-

•βαστόν και δυνάμενον να διεκδίκηση, έν 
καιρώ, τά δίκαια του. Δια τοΰτο, φρονοΰ-
μεν, πρέπει νά χωρήση γενναιοτερον εις 
ι ό νέον τούτο στάδιον. Τό έθνος έχει πλή
ρη έν αύτη χαί μόνη τήν εμπιστοσύνη ν, 
πρόθυμον νά προσενέγκη ό,τι πρός τόνσκο-
πόν τούτον ζητήσει. ΙΙάσα έκ πάθους και 
μoyOηρíας άντίδρασις δέν πρέπει νά τήν 
ταράξη καί τήν πτοήση. Τό πάθος και ή 
μ.ο-/θηρία των μικρών καί ποταπών, οίτι-
νες διά τών άμεσων ή εμμέσων συκοφαν
τιών καί ύβρεων προσπαθοΰσι ν' άνορΟω-
Φώσι, καί τοι μικροί, ανίκανοι καί επιβλα
βείς μυριάκις άποδειχθέντες, δέν δύναται 
νά εύρη πλέον ύποΒοχήν εις τό ήλικιωΟέν 
Ιλληνικόν έθνος. 

'H πραγματοποίησις τοιούτων μεγάλων 
έργων δέν είναι ίδιον τοΰ τυχόντος* τοιαύ
τη πεποίΟησις δύναται νά ύπάρχη μόνον 
«Ις τόν πεπειραμένον πρόεδρον τής σημερι
νές Κυβερνήσεως, έπί τών ήμερων τοΰ ο

ποίου έγέΊΖ~Ο ό,τι σ/εδόν ύπαρχε1, έν ' ] ; / . -
λάδ·, y ωρίς ποτέ νά ζημ'.ωΟώσι τα συμφε 
ροντα τού έθνους. 

ΔΙ Α Φ Ο Ρ Α 

Πολλαί και μεγάλαι άναγγέλλονταί 
έκ του θεάτρου του πολέμου αί χαταστρο-
5« ! τών Σέρβων. Κατά τά πλείστα τηλε-
νραςήματα οί Τούρκοι προχωροΰτι νίκη-
ταί καί τροπαιοφόροι, \Ίκώντες επανειλημ
μένως τους Σέρβους, καί κυαεύοντες όπλα, 
κανόνια, ξίφη, υποζύγια και λοιπά πολε-
μεφόδια. Κ α τ ' ά λ λ α όμως τηλεγραφήμα
τα οί Σέρβο; προχωροΰσι νικηταί εις τά 
τουοκικά μεθόρια. Τώρα δέν ειξεύρομεν τί 
νά πιστεύσωαεν. Οί Σέρβοι νι/ωσιν ή οι 
Τυΰρκοι; Τούτο περιμένομε-/νά τό μάόω-
μεν άπό τά πολιτικά δελτία της γραίας 
«Παλιγγενεσίας» . 

— Λέγεται ότι Σέρβος άπετταλμένος, 
εχων σπουΕαίαν έντολ/ν παρά της κυβερ
νήσεως του, άφίκετο εις Ά-.'ήνας. Τί διά
βολο πάλιν Θέλει αυτός ·, μ ή π ω ς Οά ζήτη
ση έκ μέρους τής Σερβίας τήν συμμαχίαν 
της Ε λ λ ά δ ο ς ; Ά ς Βωμεν τί Οά γράψη 
περί τούτου ή φ ί λ η Έ φ η μ ε ρ ί ς. 

— Ό « Λ α ό ς » , μή είξεύρων πώς νά ξε-
Ουμάνη κατά τού κ. Πρωθυπουργού, άνα-
μαστα τά κατά Ζηνοπούλου, δημοσιεύει τό 
παλαιόν τηλεγράφημα καί γήν καί Θάλασ
σαν συνταράττει, όπως εύρη τι νά είπη κατα 
τοΰ κ. ΙΙρωΘυπουργοΟ. Άγνοοΰντες πώς 
να άπαντήσοιμεν εϊς τόν «Ααόν» δΓ όσα 
κοσμητικά επίθετα παρατάττει κατά τών 
κυβερνώντων, συγχαίρομεν αύτω διά τόν 
έφευρετικόν του νουν, όστις έχει τήν Οαυ-
μασίαν δύναμιν νά παριστά τόν κώνωπα ώς 
γαΐδαρον καί τόν γαβαρον ώς κώνωπα 

— ΚατηρτίσΟη ελληνική δραματική έ 
ταιρία ύπό τήν έπωνυμίαν «Ευριπίδης» 
προτιθέμενη νά οώση παραστάσεις εις τό 
Οέατοον τών «Ίλισσίδων Μουσών». Ή 
εταιρία αύτη, καταρτισθείσα έκ τών μαλ-

Γ.<α··ών προτώπων, ς ων ν. αι ικ*\ων ποοτωττων, ci: 
έν τη «*ηνΐκη στα'.ιοορομια, 

ι πάστ,ς Ου-{ας καί δαπάνης νά 

/.ον αςι 
«ρ: 
«οπε ι 
καταστή όαον το ίυνατον 
άντατ.οκ'ΐΟή εις τόν μέγαν υπέρ τής εθνι
κή.; σ/η ής' ζί,λον του 'Κλλη-ικοΟ κόσμου. 
Είς -οι αγαθόν όμως τούτον σκοπόν της 
εταιρίας άντενεργοΰσιν οί ίξιότίμοι κύριο: 
Ν τ α ο υ λ ά ρ ι δ ε ς, προσπαΟοϋντες διά 
παντός κακοήθους ρέσου νά άποσπάιωσιν 
άπό της εταιρίας πάσαν ικανότητα γυναι-
κείαν ή άνδρικήν. ΥΙαρακαλουμεν τοϊ»ς κυ
ρίους ΝταουλάριΒες νά ήσυ"/άσωσι, διότι 
δέν τοις συμοέίει παντάπασιν νά δημοσιευ-
Οώσι τά πολυ0ρύλ7.ητα αΟλα των, τά όποΐα 
γνωρίζομεν κατά βάθος, μήκος καί πλάτος. 

— Τήν Κυριακήν έτελέσΐη έν τω Ά ρ -
σακείω ή εορτή της απονομής τοΰ 'Ραλ -
λείου βραβείου. Ιίολύς κόσμος, καί μά
λιστα πολλοί κύριοι κομψευόμενοι συνέρ-
ρευσαν εις τήν έορτήν ταύτην άλλά δυ-
στυyώς τό άξ;ότιμον συμβούλιον ττ]ς ε
ταιρίας απαγόρευσε τήν είσοΒον εις πάντα 
έχοντα μικρόν μύς-ακα,τήν όφ^κε δέ 'έλευΟέ-
ραν εις τοις μεσήλικας καί τινας άλλους 
yαίροντας προνόμιον εισόδου. Ιίολλοί δή
μο ;ιογράφοι, άν καί ειχον είσιτήριον, δέν 
ήδυνήΟησαν νά είσέλθωσι μέ όλας τάς πα
ρατηρήσεις, τάς οποίας έκαμον εναντίον 
τών διαμαρτυρήσεων της κυράς Μπήλιως 
καί τοΰ θυρωρού. Τοΰτο, νομίζομεν, είναι 
ήκιστα κολακευτικόν διά τόν ΙΙαρΟενώνα 
τοΰ Αρσακείου. Ά φ ο ΰ αί μαθήτριαι έψαλ-
λον τόν Βαάιλύαν ϋμνον, ό κ. Χρ. Ν. Φι-
λαδελφεύ:, ό διάσημος ο ι κ ο ν ο μ ο λ ό 
γ ο ς του Αρσακείου, τρέμων καί δακρύων 
έκτης συγκινήσεως, άπήγγειλε λογίδριον, 
δι" ου συ-εοούλευσε τ α ; υ.αΟητρίας, με
ταξύ δέ τών άλλων σπουδαίων ειπεν ότι 
πρώτος ό Κάδμος έφερεν εις τήν ΤΤλλάδα 
τά γράμματα έκ της Φοινίκης. Μετά τό 
λογίδριον τοϋτο απενεμήθη το βραβεΐον εις 
τήν κυρίαν Λα- /ανα. Καί εις ανώτερα, κυ
ρία, καί εις ανώτερα ! 

— Κατ ' αύτάς συ-.'έστη σύλλογος ύπά 
τήν έπωνυμίαν κ "Αδελφότης Τηνίων». Δέν 

Ά λ λ ά τώρα Οά μοΰ πήτε . . κ£ρέ κουτέ, μποροΰυε τάχα 
Με τουφέκια, μέ κανόνια καί στρατεύματα μανάχα 
Γίά πετάξουμε τό γάντι τοΰ πολέμου στήν Τουρκία, 
Δίχως νάχουμε καν ούω ή καί τρία γερά πλοία ; 
ΚΓ* άν ό Χόβαρτ στον Πειραία μ' εξη δίκροτα άράξη, 
Τ ί Θά έ'/η ή Ε λ λ ά δ α νά τοΰ άντιπαρατάξ/ , ; 

Εις αυτό έχετε δίκηο, άλλά τί Οά νά είπήτε, 
"-Οταν έξαφνα εμπρός αας δέκα δίκροτα ίδητε ; 
Δέν Οά χάσετε τόν νοΰ σας, όταν μάθετε πώς τώρα 
Ή ΈλΚάδα εχει δέκα φοβερά Οωρακοφόρα, 
Που 'μπορεϊ νά κατάκτηση μέ αυτά τόν κόσμο όλο ; 
Τί 6ά 'πητε δταν 'δήτε έμπροστά σας τόσο στόλο ; 

Ό Τσίδωρος Σκυλίτσης, ποΰ έπλούτιβε μέ τόσα 
Περισπούδαστα βιβλία τήν Ελληνική τήν γ λ ώ σ σ α , 
Γράφει μέσα στης Τεργέστης τήν μακροσκελή « Ή μ ε ρ α » 
Π ώ ς τά δέκα πλοία πούχουν τήν Εγγλέζικη παντιέρα, 
Εν «ΐναι μέσα στοΰ Βοσπόρου τό λιμάνι αραγμένα, 
,ΕΓ / Ελληνικά βαπόιια , 2&χα μ^ς » ' οχ*, ξέ ·α. 

Λοιπόν βλέπετε πώς έχει ή Έ λ λ ά ί α τό ια πλοία, 
ΙΙοΰ μπορεί νά κατάχτηση Οχι μόνον τήν Τουρκία, 
Ά λ λ ά κι' όλη τήν Ευρώπη καί τον Παγωμένο Πόλο. 
Ή πατρίς μας έχει τόσο δυνατό, μεγάλο στόλο , 
Καί έμεις απελπισμένοι λέμε πάντα κάθε ώρα 
ΙΙώς δέν έχουμε ούτ' ενα τρεχαντήρι έως τώρα. 

Εις τόν διάβολο νά πάτε, νά χαΟήτε σεις Ε γ γ λ έ ζ ο ι , 
Γερμανοί καί Τώσσο ι , Ούγγροι,Ισπανοί, παληοφρατζεζοι, 
Που μ 'όργή πολλή καί μίσος καί μέ έχθρα μας κυττατε, 
Καί μας πέρνετε στο χέρι κι' ολοένα μας γελάτε , 
Επειδή δέν έχουμ' όπλα καί βαπόρια καί κανόνια, 
Ά ν χ»/ έπέρασαν πενήντα ώς αυτή τήν ώρα χρόνια. 

Τί Οά πήτε τώρα πλέον σαν ανοίξτε τά στραβά σας 
Καί ίδήτε δέκα πλοία τί]ς Έ λ λ ι ό ο ς έμπροστά σας, 
Καί τριάντα -/ιλιάδες νέα όπλα καί κανόνια, 
Καί μπαρούτι καί φυσέκια, γιαταγάνια καί τρομπόνια ; . . < 
Τρέξετ ' όλοι νά κρυφΟήτε, γιατί γλΟε ή ήμερα 
ΙΝά σηκώτη ή Έ λ λ ά ο α τοΰ πολέμου τήν παντιέοα. 

είςεύρομεν όμως τίς ε*να: ό σκοπός τοΰ ν βαίου Θαυμασμού νά γίνωσι καΟηγηταί r > ; 
Συλλόγου τούτου· μήπως Οά φροντίζη • 
περί τής καλλιεργίας τών Τηνιακών σκο-
ρόδων, ή μήπως προτίθεται νά μόρφωση 
πολιτικώς τούς Τηνιακούς μαρμαράδες ; 
"Εχομεν έπιΟυμίαν νά μάΟωμεν. 

— Μεταζύ τών ύπό της ένεστώσης κυ
βερνήσεως άτολυδέντων Βομεν έν τη 
Κλίίοι καί τό πολυΟρύλλητον όνομα τού 
ΰφηγητιΰ τοΰ ημετέρου Πανεπιστημίου 
II. ΆΖαμ-οτ-ούΧοο πρώην ύπουργ. γραμμα
τέως παρά τω ύπουργείω τών Έτωτερι-
κών. Ά λ λ ' έάν ό συντάκτης της Κλειοΰς, 
ελάμβανε ύπ' Οψιν τά τερατώΒη έγγραφα, 
za πλήρη άγραμματοσύνης, τοΰ κυρίου 
τού ου, δέν ήθελε κοσμήσει τάς στήλας 
της διά τοιούτου ονόματος. 

— ΚαΟά έμάθομεν. αχρείοι τινές τραμ-
πούκαροι έθραυσαν τά δίοπτρα Σκόκου τοΰ 
νεωτέρου va', κακήν κακώς τόν έξυλοφόρ-
τώσαν, μόνον καί μόνον διότι ηθέλησε νά 
εργολαβήση μέ μίαν ώραίαν ψυχοκόρην^ 
ήτις πρό ολίγων ήμερων κατέκτησε τήν 
εύΐλόγιστον ποιητικήν καρδίαν του. Πτωχή 
νεοτης 

Ο ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΑΤΡΟΣ. 
Φύσει φθονερός καί μοχθηρός ών, τους 

επιστήμονας, τούς τιμίους καί αξιοπρεπείς 
συναδέλφους του ύποβλέπει καί κακολογεί. 
Καί όταν ό ίδιος δέν δύναται δημοσίως νά 
δυσφήμιση τούτους, μεταχειρίζεται άλλα 
όργανα όμοιας μέ αυτόν φυαεως. Παραδεί
γματος χάριν δια νά δυσφήμιση ένα τών συ
ναδέλφων του καΟηγητήν, άνδρα επιστήμο
να, τίμιον καί αξιοπρεπή, τόν κ. 1Τ. Κυρια-
κόν, έθεσε δύω υποτελείς εις αυτόν ιατρούς 
χαί βοηθούς έν τή Άστυκλινική τόν Καρα-
μήτσαν καί Καραμιχάλην, καί ήρξαντο διά 
τοΰ τύπου έν τί] έφημ. Α ύ γ η νά κατακρί-
νωσι τάς συνταγάς του ώς άνευ επιστήμης 
συντεταγμένας. Ή τοιαύτη πράξις εΐνε ιδία 
ήοικοΰ συναδέλφου ; αρμόζει εις καθηγητήν; 
Καί όμως πρός άμοιβήν καί βράβευσιν τών 
αγενών τούτων κατακριτών κατώρθωσε, τυ
χών κατά τό έτος τοΰτο συγκλητικός, νά 
συστήση τούτους τη συμπράξει τοΰ Ά μ ο ι 

Ιατρικής, ότε έγένετο ή ιστορική εκείνη 
φουρνιά, ν' άποκλεισθή δέ età τών φωνών 
καί τοΰ πάταγου ό έπιστημονικώτερος, ό 
διδάσκαλος ούτως είπεΓν αυτών, ό £yiov πάν
τα τά συστατικά συγγραφέως ευδόκιμου, 
καί δεινού έν τή επιστήμη. Εύτυνώς ή αλή
θεια καταβάλλει τόν οΐστρον τοΰ ψεύδους, 
διότι ό τόσον κακολογηθείς γενόμενος κα
θηγητής άπεοείχΟη έκ τής διδασκαλίας αύ-
τοΰ ότι υπερέχει αναμφισβητήτως πάντα έ-
χθρόν του· διότι μόνον οί ημιμαθείς καί οί 
μοχθηροί κατεφέροντο, πάντες δέ οί εύπαί-
όευτοι ιατροί καί άλλοι καθηγηταί ύπεστή 
ριζον αυτόν δικαίως καί αξιοπρεπώς. 

Καί όμως κατόπιν της τοιαύτης διαγω
γής , της μοχθηρίας καί τής αμάθειας, ό Δ. 
Ορφανίδης έχει τήν άναίδειαν νά κακολογή 
τόν παρ' αύτοΰ φθονούμενον ως κακώς δή
θεν συμπερίφερόμενον πρός τίνα άλλον κα
θηγητήν όμόφρονα αύτω τω Όρφανίίη. Τίς 
λοιπόν κακοήθης εΐνε ό έπιβουλευόμενος 
τήν ύπόληψιν τοΰ συγκαθηγητοΰ του καί 
συνεργάτου του, μεΟ' ού συνομιλεί γηθοσύ 
νως, κούφα δέ δυσφημεί αυτόν διά τών ορ
γάνων του, ή ό μή συνάδελφος ούτε συγκα 
θηγητής, άλλά φανερά προσωπικώς έ·/θρός, 
και έν τ ω δικαίω καταπολεμών αυτόν ·, 

γλικήν σημαίαν καί φέρωσιν άγγλικόν πλή
ρωμα, εΐνε όμως ελληνικά, έλληνικώτατα». 
Ά8ίκως λοιπόν ρ-.έμφονται τήν Κυβέρνησιν, 
διότι δέν λαμβάνει ούδεμίαν φροντίόα περί 
προπαρασκευής τοΰ έθνους. Άφοΰ ό κ. Σκυ
λίτσης άνεκάλυψεν ότι ή Ε λ λ ά ς έχει δέκα 
Οω.:γικτά. τί άλλο πλέον ζϊΐτοΰαεν ; "Ε 

ge μεν τόσο^< στόλον χωρίς νά τό είξεύρωμεν. 

ΠΟΙΚΙΛΑ 

Λέγεται ότι ό έπί τών Ναυτικών ύπουρ 
γός κ. Ανδρέας Αυγερινός Οά κάμη πολυ-
τελές·ατον συμπόσιον, εις τό όποιον Οά προ-
σκαλεση απαντάς τούςσπουδαίουςναυτικούς 
τής Ε λ λ ά δ ο ς προεξάρχοντος τοΰ Οαλασσο 
φάγου Ζωχιοΰ, όπως συσκεφθή περί τών 
κατά Θάλασσαν παρασκευών τοΰ έθνους. Εις 
τοιαύτην πράξιν πάς έπαινος αποβαίνει πε
ριττός. *^* 

Ό κ.Ίσίδωρος Σκν/.ίτσης έν τή τελευταία 
πρός τήν Τεργεσταίαν «Ήμέραν» άνταπο-
κρίσει του γράφει ότι στα δέκα θωρηκτά, 
τά όποΐα ναυλοχοΰν παρά τάς θύρας τοΰ 
Ελλησπόντου, άναμένοντα καί έτερα δέκα 
πρός ένίσχυσιν, άν καί άναπεταννύουν άγ 

Τόσον πολύ επιθυμεί τόν πόλεμον ό ελ-
ηνικός κόσμος, ώστε ευγενής τις κυρία έν 

τω Οεάτρω τοΰ «Άπόλ/ .ωνοςχ έλεγε πρός 
τόν καλόν δικηγόρο ν Νικολάραν «Δέν εί-
ξεύρετε πώς επιθυμώ νά γίνη πόλεμος· ά-
χέσως Οά έλθω νά πολεμήσω εις τό π λ ε υ-
ρ ό ν σας.» Διατί ό χ α ρ ι έ ς α τ ο ς « Ά · 
σμοδαίος», όστις χώνει παντοΰ τήν μυτην 

ου, δέν έγραψε καί αυτό τό καλαμποΰοι ; 
* * 

Τοσαύτην έντύπωσιν προύξένησαν τά πο
λιτικά δελτία τής γραίας «Πα7,ιγγενεσίας», 
ώστε ό συντάκτης αυτών κ. Κωνστ. Μανου-
σάκης προσεκλήθη εις Ά γ γ λ ί α ν , όπως γρα
φή τά πολιτικά δελτία τοΰ «Χρόνου». Δέν 
ειξεύρομεν έάν ό κ. Αγγελόπουλος άφήση 
τόν οίκόσιτόν τουΜανουσάκην ν'άνανωρήση. 

* 
Ό κ. Σάντος Καρύδης, μή γενόμενος πλέ

ον πιστευτός ουτε εις τήν Άστυνομίαν, ού
τε εις τήν Είσαγγελίαν, έφεΰρε νέον τρόπον 
όπως καταγγέλλη τούς έχοντας λαμβάνειν 
παρ' αύτοΰ. Rat δή εις τό προπαρελθόν φύλ-
λον τοΰ « Φ ω τ ό ς » του έγραφεν, ότι Υ ψ η 
λάντης τις είσέρνεται εις τάς οικίας καί 
απειλεί τούς έν αύταϊς διά μιας φιάλης 
Οεϊκοΰ οξέος· προσφέρεται δέ καί μάρτυς 
κατηγορίας άν τις εύρεθή καί τόν μηνύση. 
Τίς είξεύρει τί θα έχη πάθει ό πτωχός Υψη
λάντης άπό τόν μέγαν εύεργέτην τής εργα
τικής τάξεως καί προστάτην τών αδυνάτων 
γυναικών. 

ΣΚΗΝΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 

Υ π ο 

ΣΤΩΙΚΟΥ. 

( Ί δ ί ^ροηγούμενον αριθμόν.) 

•— Ενόμισα ότι μοΰ έχωράτευες. 
— "Οχι δά. Καί μοΰ συνέΟλιψε τήν χεϊ-

ρα^.ωηρώς, ήν έπελάβετο έν ταϊς δυσί ττς 
*αλάμαις . Έ γ ώ μηΕέν έχων νά είπω, α
μήχανων χαί σχεδόν στενό·/ωοούμενος προ-
οεπαθη.-« ν · άπο,ύρω τήν χεϊρά μου έκ 
των^τής Ασπασίας , ήτις τοΰτο ένοήσασα, 
με_ ε 3 υ ί δ κρρς έαυτήν, συνέσφίγξε τήν 
;ειρα μου έπί τοΰ στήθους της και μέ πε-

pteSitAs έΛαφρώς διά τής ετέρας τήν ό-
' ουν . Ί ο τ ε ήσθάνθην μικράν οριχίασιν έπί 
'ou σώματος μου διαχεομένην,'ή αιδώς κα· 

λησα νά ειπω τι ησΟάνθηντήν γλώσσαν μου 
υποτραυλίζουσαν. 

— Μή φοβήσαι, έψιΟύρισεν ή Ασπασία 
μετά συγκεκομμένης φωνής, μή φοβήσαι, 
έγώ σέ αγαπώ, φίλησε με. 

— Δεν θέλω, ύπετραύλισα έγώ καταπόρ-
φυρος ώς κορασίς εις τάς πρώτας έρωτι-
κάς απαιτήσεις. 

— Τότε έλα νά σέ φιλήσω έγώ. Καί 
πριν ή δυνηθώ νά αποσπασθώ έκ τής αγ 
κάλης της, μέ άνήρπασεν, έποίησεν ολίγα 
βήματα καί καταφθάσασα παρά τήν Ού
ρα της έκαθέσθη έπί τοΰ κατωφλοίου αυ
τής, μέ έθηκεν έπί τών γονάτων της καί 
πυεώίες φίλημα έναπέθηκεν έπί τής καιού-
της έξ αίδοΰς παρειάς μου. Μοΰ επήλθε 
νά κλαύσω, ότε ή Ασπασία άφεΐτα στόνον 
βαζύν ήγειρε τήν κεφαλήν καί Ισχυρώς μέ 
συνέΟλιψεν έπί τοΰ γυμνοΰ στήθους της, 
θωπεύσασάμε διά τών απαλών αυτής μα
στών, ους έγώ έλαβον όπως μακρύνω τοΰ 
προσώπου μου. 

π υ ρ π ό λ η σ ε τάς παρειάς μου καί, ότε ήΟέ-| * — l ì ά -, Ϊ$Μ?Α ή Ά , π ^ ί , , ¡ , . 

Λέγεται ότι τήν σατυρικήνϋλην τοΰκΗει-
ρασμοΰ» τής Κυριακής άπέστειλεν ό Τ ο σ ε -
φόρ έκ ΙΙαρισίων. * + * 

Ό ιππότης κ. Μαρίνος Κουτούβαλης προ
σεκλήθη εις Κωνσταντινούπολη ώς ιατρός 
τοΰ χαρεμίου τοΰ Σουλτάνου. 

με, πά ; μή δέν είσαι σύ άνδρας ·, Έ γ ώ άντ' 
απαντήσεως έπεξέτεινα τόν βραχίονα, πε-
ριέβαλον τόν τρά^ηλον αυτής, έφ' ού έρει-
σθείς προσεπάΟησα νά εγερθώ. Τότε εκεί
νη, συνΟλίψασά με σπασμοδιχώς, έναπέθειε 
φίλημα έπί τών γειλέων μου ήχηρόν, ό τ : 
ό πΐλος μου διαφυνών τής κεφαλής μου έ-
κυλίσθη έπί τοΰ εδάφους. 

— Τό καπέλλο, έφώνησα σχεδόν ά-
πελπις τότε, τό καπέλλο μου άφησε με νά 
πάρω τό καπέλλο μου. 

— Τί τρελλό ποΰ εισα: καϋμένο 1 απήν
τησε μετά ζωηράς δυσαρέσκειας ή Α 
σπασία. Πήγαινε δέν είσαι διά τίποτε. 
Κουτό ! 

— Ά ς είμαι. Δέν θέλω· χαί ήγέρθην* 
άνέλαβον δέ τόν πϊλον μου πρός άvayώ-
ρησιν, ότε εκείνη τείνασά μοι τήν χεΐρα της 
μοί είπε πράως καί θωπευ-.ικώς. 

— Δός μου τoύλáyιστov τό χέρ ιαου 
αφοΰ Οά φύγης. 

— >αί Οία νά μέ πιάση; πάλι, 
— "Ο ) '., του -.ο υ π ο σ / ο μ ί " . . 



ΜΟΝΟΙ 0Ι ΔΥΩ ΜΑΣ ΑΣ ΛΥΣΩΜΕΝ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ, ΜΙΛΑΝ. 
ΝΑΙ, ΣΟΥΑΤΑΝΈ ΜΟΥ, ΝΑΙ. 

— Καλό. Όρίστε . 
Ί1 "Ασπασία μέ συνέλαβε τότε, μέ έ-

βυρεν έχ νεου προς έαυτήν, χαί άντί φιλή
ματος εθηχε είς τήν παρειάν μου ώραΐον 
δήγμα, άνθ' ου έλαβε γενναιον ράπισμα 
εις τό πρόσωπον. "Αντί δυσαρεσ/είας ή "Α
σπασία έψέλλισεν όπισθεν μου αναχω
ρούσα. 

— Καλό τρελλό. Νά τό ένΟυμηΟής. θ ά 
σέ συλλάβω καί άλλοτε . Καληνύχτα. 

— Ά μ δ έ ! *Αν εχης τύχη. 
— Καλό , καλό ! 
Ό αναγνώστης βεβαίως θά παοετήρησεν 

ήδη μεγάλην άντίφασιν εις τήν καθόλου 
άφήγησιν τών νεανικών μου τούτων ανα
μνήσεων. Πώς δηλαδή εγώ νεανίας δεκαε-
ξαέτης, συγγραφεύς κωμωδίας έν η έπε-
οεικνύων αναλόγως τής ηλικίας μου ίκα-
νάς τών γυναικών γνώσεις, εχαιρον ύπόλη-
ψιν παρά τοις συμμαθηταϊς μου επιτηδείου 
γυναικοθήρα χαί π ώ ς , πρό ολίγων μόλις 
λεπτών παρά τήν πλατείαν τών Στηλών 
έλεηλάτουν παντόλμως τάς δύω μαθη-! 

τρίας, νυν έν τοις γόνασι της Ασπασίας , 
ής έρώμην τοσούτον, κατεδείχθην άπειρος 
καί άτολμος ως παις, ή δειλή κορασίς. 

"Οσον αυστηρώς καί άν κρίνω τήν νεα-
νΐ/ήν έκείνην ήλικίαν μου, δέν έφθασα ει
σέτι νά καταδικάσω τον τότε νεανίαν έ γ ώ , 
είς τήν ποινήν του βλακός. Δεκαεξαέτης 
ών, δυνάμενος νά διαβεβαιώσω ότι δέν ή-
μην βλάξ . Ιδού έν συντομία τί συνέβαινεν 
έν έμοί. Είχον αναγνώσει ολίγα μυθιστο
ρήματα έκ τοϋ Γαλλικού καί έτι ολιγότε
ρα ποιήματα θερμά ερωτικά. Έν τούτοις 
είχον διδαχθη θεωρητικώς τό έρασθαι. Πά
σα δέ θεωρία, πόρρω απέχουσα της πρά
ξεως, τείνει ν' άποδεικνύη τόν Οεωρητικόν 
ού μόνον άπειρον καί τών απλούστερων 
τοϋ πρακτικού βίου συμβαμάτων, άλλά 
άβελτερότερον ενίοτε καί τόν έκ φύσεως 
μωρόν. Όμοίαζον κατά τοϋτο μέ τούς μα
θητικούς εκείνους, οιτινες γινώσκοντες 
έκ στήθους τά θεωρήματα καί πορίσματα, 
έν τή εφαρμογή καταδεικνύονται αμαθέ
στατοι. Έπειτα , ό ερως όν έτρεφα πρός 

τήν 'Ασπασίαν, ήτο όλως πλατωνικός, 
Ιδανικός, ΐδιόλογος. Έθεώρουν ταύτην ώ ς 
εικόνα, πρός ήν άπέδιδον λατρείαν άγνήν, 
ώς έκείνην ήν άποδιδουσι τά γραΐδια εις 
τας ξύλινους τών εκκλησιών ζωγραφιάς. 
Έν τή ήβη, ότε τό πρώτον άρχεται ανα
πτυσσόμενος έν τ ω άνθρώπω ό οργασμός, 
αί τέως νοεραί χαί ψυχικαί διαθέσεις αύ-
τοΰ υφίστανται γενικήν μεταβολήν. Τ ά 
τέως παιδικά αύτοϋ αισθήματα καί άθώαι 
διαθέσεις μετατρέπονται είς ανδρικά φρο-
νόματα καί είς πονηρούς διαλογισμούς καί 
σκέψεις. Πριν ή όμως τελεσθή έν τ ω άν
θρώπω ή ριζική αύτη μετατροπή, υπάρχει 
περίοδος, χαθ' ήν ή σύγχρουσις τών τέως 
αισθημάτων καί διαθέσεων παλαίουσαι, υ-
ποχωροϋσι πρός τάς νέας διαθέσεις. Έ ν 
τη περιόδω ταύτη, ή τε κρίσις χαί όρμαί 
τοϋ άνθρωπου διατελοΰσιν έν άνωμάλω χα-
ταστάσει, έξ ής άπορρέουσιν αί τόσαι πλά-
ναι, τό άστατον, τό εύθικτον, τό άχριτον, 
αί ιδιότροποι σκέψεις, τά διανοήματα. Τί|ς 
περιόδου ταύτης τυγχάνει γέννημα χ*ϊ 


