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ΤΙΜΗ^ΣΥΝΔΓΟΜΗΣ. 

Έ ν Α θ ή ν α ι ς κ α ί Π ε ι ρ α ι εΐ 
ετησία δραχ. 12 , έξαμηνία δραχ. 7. 
Διά τά δημόσια κατας-ήματα » 20. 

Έ ν τ α ι ς Έ π α ρ χ ί α ι ς , 
ετησία δραχ. 14, έξαμηνία δραχ. 8. 

Έ ν τ ω Έ ξ ω τ ε ρ ι κ ώ , 
ετησία φράγ. 16 έξαμηνία φράγ. 9. 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ 

Λι' έκας-ον στίχον διατριβών λεπ . 50. 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8. 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον του Παν. II. Ηηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ 
τυνδρομή είνε υποχρεωτική δΓ εν έτος 

και προπληρόνεται εις Αθήνας . 

Ε Κ Δ Ι Δ Ο Τ Α Ι Κ Α Τ Α Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Ν Κ Α Ι Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν. 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΟΥ. 

Ά φ ' ής προεμηνύετο ό Τουρκοσερβι-
χός πόλεμος, μία πολιτική ^,είχβΐχβραχθΐ) 
έν τή συνειδήσει του έθνους και αυτή διήρ-
χετο διά τών χειλέων π ά ν τ ω ν ή πολιτική 
της ειρήνης μετά τών δεουσών προπαρα-
σκευών. Ή μόνη διαφορά μεταξύ Κυβερ
νήσεως καί τίνων αντιπολιτευομένων αυ
τήν ήτο, ότι ούτοι μεν άπήτουν έν βραχεί 
στρατούς καί στόλους ικανούς νά κατα-
τροπώσωσι τόν έχθρόν, εκείνη δέ τήν βαθ-
μιαίαν καί αναλόγως τών δυνάμεων ημών 
προπαρασκευήν, διατεινομένη, ότι δεν συμ
φέρει νά έξαντλήσωμεν προώρως πάσας 
τάς ημετέρας δυνάμεις διά μιας, άνευ προ
φανούς κινδύνου, ώστε νά όδηγηΟώμεν τα
χέως καί άναποφεύκτως εις τήν όδόν τϊΐς 
χρεωκοπίας, ήτις άγει τά έθνη εις τήν κα-
ταστροφήν. Ή διαφορά λοιπόν ύπήρχεν 
ώς· προς τήν εκτακτον καί μεγάληνή βαθ-
μιαίαν καί αναλόγως τών δυνάμεων του 
έθνους προπαρασκευήν. 

Ά λ λ ' από τίνων ημερών άνεφάνη καί 

έτερον είδος πολιτικής, άντιστρατευομένης 
καθ" ολοκληρίαν πρός τήν μέχρι τούδε, 
κατασκευασΟείσης μετά δεκάμηνον έπίπο-
νον έργασίαν έν τω γραφείω του νέου ξυγ-
γραφέως κ. Δεληγεώργη, όστις, θεωρήσας 
τόν παρόντα καιρόν κατάλληλον , έρριψεν 
αυτήν έν τω μέσω, κηρύξας συνάμα τόν 
κατά τής Κυβερνήσεως πόλεμον, ινα μή 
φανή υποδεέστερος του Μιλάνου. 

Διά τής νέας λοιπόν ταύτης πολιτικής 
ό μέγας ούτος πολιτικός δεν θέλει τήν 
μετά τακτικών ή έκτακτων, μικρών ή με
γάλων προπαρασκευών είρηνικήν πολιτι-
κήν, άλλ ' ένεργόν μέρος υπέρ του ενός ή 
του άλλου, δηλαδή τόν πόλεμον υπέρ τών 
Τούρκων ή τών Σλάβων! Δέν ορίζει οέ υ
πέρ τίνος τών δύω, διότι οι μεγάλοι άν
δρες πάντοτε αορίστως αποφαίνονται. 

Αί λοιπόν, δεν νομίζετε τήν μετά δεκάμη
νον σκέψιν κατασκευασΟεΐσαν ταύτην πο-
λιτικήν του μεγαλοφυούς καί φ^οπάτρι-
δος τούτου ανδρός, επινόημα μονο-
μανοϋς έφιάλτου ; Έννοοϋμεν τήν άνε-
ξάρτητον πολ ιτ ικήν έννοοϋμεν τήν διά 

πάσης Ουσίας αύξησιν τών εθνικών δυνά
μεων, όπως δυνάμεθα νά ρίψωμεν μόνοι 
τόν περί τών ό?>ων κϋβον καί μόνοι να 
παλαίσωμεν νικηφόρως κατά τών έν τ ή 
Ανατολή έχθρων του ελληνισμού πρός ύ-
περίσχυσιν αύτοΰ, άλλά τήν πολιτική·; 
του νά ταχΟώμεν υπέρ τοϋ ενός ή του άλ
λου ώς πιστοί στρατιώται, ώς όντα αδύνα
τα, ως νευρόσπαστα, διά νά γείνωμεν έπί 
καταστροφή ημών καί ωφελεία αυτών τυ
φλά όργανα των, όπως κομίσωμεν τήν 
οάφνην τής νίκης πρός όν Οά ταχΟώμεν, 
δεν δυνάμεθα άλλως , τή αλήθεια, νά έν-
νοήσωμεν αύτίιν, ή πολιτικήν έφιαλτικήν 
πρός ιδιοτελείς σκοπούς. Καί όμως ό μεγα
λοφυής ηγέτης τοιαύτην μετά πολυχρόνιο·/ 
σκέψιν συμβουλεύει πολιτικήν. καί δι' αυ
τής πειράται νά «γείρη τά πλήθη, όπως 
έπί τ ή ; Κρητικής επαναστάσεως, όπως 
έπί Ααυρίου, ών αμφοτέρων ύπήρξεν 6 
ήρως. 

'Αλλ ' ευτυχώς ή πο)*ιτική αύτη, ήτις 
ούτε εις τό κατάστημα τοϋ Κορομηλά ή . 
δυνήθη νά κατασκευασθί], μόνον τόν ο!κτο 7 

Κ Η Π Ο Σ 

ΕΛΕΓΕΙ0Μ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΘΑΝΌΝΤΑ «ΑΣΜΟΔΑΙΟΝι. 

Κλάψε, κλάψε μέ λαχτάρα καί πολλή απελπισία 
"Ολη σύ τοϋ «Αμοιβαίου θαυμασμού ή εταιρία.» 
ΙΚλάψε Σούτσε Φαναριώτη, θεοτούμπαρε 'Ροίδη, 
"Αννινε γελοιογράφε, χαί εσύ Μωραϊτίδη, 
ΐΚωμωδοποιέ Μιμϊκο καί Καμπούρογλου καί Βλάχε, 

^ ^ ς / α λ ή ς τ.ί'.Ύΐίύς μας στύλε ασαατε καί βράχ^* 

Κλάψε, κλ^άψ' «Εφημερίδα:) καί «Στοά» καί Νεολόγο, 
"Οπου γιά τόν «'Ασμοδαιο» Οά εύρίσκατ'ένα λόγο 
Καί ή τρεις σας έκ συμφώνου μέ μεγάλη συναυλία 
Εξυμνούσατε τήν τόση θαυμαστή του ευφυία, 
Καί τό όνομα του ήτον εις τάς στήλας σας γραμμένο 
Μέ εγκώμια μεγάλα καί επαίνους στολισμένο. 

Τό κεφάλι σας κτυπάτε καί αρχίσετε νά κλαίτε, 
Κι' ολοένα μοιρολόγια επιτάφια νά λέτε , 
Επειδή τοϋ «'Ασμοόαίου» έβασίλεψε ή δόξα, 
Κι' έγινήκανε κομμάτια τά σατυρικά του τόξα, 
Κι' άπό τώρα πιά κανένας δέν 0' άξιωθ^ νά ίόη 
Τά ωραία καλαμπούρια τοϋ Οεόχουφου 'Ροίδη. 

Φαναριώτισσαις μεγάλαις, *> κομψαί μου δεσποινίδες, 
Εερριζώσετε αμέσως τής ώραίαις σας πλεξίδες, 
Κα: αλείψετε τά μάτια ή μέ σκόρδο ή κρεμμύδι, 
Γιά νά κλάψετε τόν μέγαν θεοτούμπαρο 'Ροίδη, 
Γιατί πιά δέν Οάσάςγράφη γιά τών Τούρκων τά γιασμάκια, 

Κα: πώς μπαίνουν 'ςτό χαρέμι τοϋ Σουλτάνο* τ'άγγουράκια 

ΑΡΙΣΤΟ 
ΕΤΟΣ 1 

ΦΑΝΗΣ 



χα; τήν άποστροφήν τοΰ έθνους έχίνησεν.' 
£ίναι ομως περίεργο·/, πού ό μέγας ούτος 
άνήρ Ιρειδομενος χατεσκεύασε το ι αύ τη 
κατανΟόνιον πολιτικήν ! περί τούτου έν 
μόνον δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ώc μάλ
λον αληθές, ότι, όπως άντιπολιτευΟη τήν 
Κυβερνησιν και καταστή διάδοχος αυτής, 
έκοινε δέον νά τραπή τήν όλως έναντίαν 
έδρν* άφοΰ δηλονότι ή Κυβερνήτες ήκο/.ού-
Οησε τήν μετά προπαρασκευών αναλόγων 
είρηνικήν πολιτικήν, αυτός ήκολούθησε τήν 
έναντίαν, ήτοι τήν άνευ προπαρασκευών 
πολιτικήν τοΰ πολέμου, άφοΰ μάλιστα περί 
προπαρασκευής ουδέν έξ αρχής είπεν. Ούχ 
ήττον τό σκεύος της πρωτοτύπου ταύτης 
πολιτικής είναι τωόντ' επινόημα ανωτέ
ρας διανοίας ! 

ΘΡΙΑΜΒΟΣ. 

Έπεσον ! Οί "Ικαροι του Αμοιβαίου. 
Θαυμασμού έπεσον πτώσιν δεινήν, ίνα μή 
έγερθώσι ποτέ πλέον. Τό νόΟον τέκνον του 
Φαναριωτισμοΰ, τό Οηλυπρεπές και έκνευ-
ρισμένον γέννημα των έκχειλισμάτων τοϋ 
φαύλου και επίπλαστου ευρωπαϊκού πολι
τισμού, κακώς βιώσαν, κακίστην τήν Κυ-
ρίακήν τήν τε/^ευτήν έσχεν. Ό «Άσμο-
οαίος» δέν υπάρχει π7.έον. Ή λύμη της 
ελληνικής σατύρας έξέλειπε πλέον άνεπι-
στρεπτεί· ό Ο ε ο τ ο ύ μ π η ς Ί'οίδης δέν 0ά 
ψιτακίση πλέον διθυράμβους εις τους πά-
•τρονάς του, και δέν Οά έξευτελίση τον 
ύπ ' αύτοΰ έξυβρισθέντα σταυρόν τοϋ Σω-
τήρος· έκρύβη εις τήν τρώγλην του τήν 
Φαναριωτικήν τό Άσμοδαϊκόν κάθαρμα. Ό 
γελωτοποιός "Αννινος, δέν Οά χαριεντίζη-
ται πλέον έναβρυνόμενος παρά τούς ποδό
γυρους των γυναίων, και δέν Οά δέχηται 
πλέον συγχαρητήρια διά τάς κλοπιμαίας 
Άσμοδαϊκάς γελοιογραφίας. Χύσον δάκρυ 
πύρ'.νον σπείρα του αμοιβαίου θαυμασμού. 
Δέν έχεις πλέον τό στήριγμα των βανδα-
λικών σου φιλολογικών καταχθόνιων σκο
πών σου. Κλαΰτε, αληθώς Κ λ έ ω ν-Γ ε
λ ώ ν Κορομηλά, Σαράντη και Σα, διότι 
ές αεί ό Άσμοδαϊκός χάρτης των χειρών 

σας έξέφυγε. Δέν Οά ρυπώσητε πλέον τήν 
άνδρικήν σάτυραν διά τών αηδών λήρων 
σας. ψ λ ό ξ Καμπούρογ/ε, δέν Οά πυρπυ-
λήξτης ς,Ις τό εξής δ:ά του ασθενούς πυρός 
σου τό προσφιλές Άσμοδάριον. «Στοά» 
φίλη, φίλτερε «Νεολόγι» , και «'Εφημε-
ρίς», βαρυτενζησατε, -/ύσατε σποδόν έπι 
τών μελανοδοχείων σας και τέφραν επί τοΰ 
χάρτου τών εφημερίδων σας. Δέν Οά κρο 
τή-ητε πλέον εις τό έξης τά κύμβαλα του 
Αμοιβαίου σας θαυμασμού. ΙΙανηγυρικάς 
συναυλίας δέν 0' άποτελέσητε του λοιπού 
εις τά εμετικά Άσμοδαϊκά άρθρα περί του 
κακώς τών Αθηνών άνεπιστρεπτεί απελ
θόντος αποστόλου του κερατία ευρωπαϊκού 
πολιτισμού, προγάστορος Ααβέρ^, και τού 
οίνοπώλου Σόρια ! IIου νυν οί γαύροι έκ-
θειασμοί σας εις τάς Άσμοδαϊκάς ουτοπίας; 
II οΰ αί συναυλίαΐ τών βεβιασμένων επαί
νων σας ; IIοΰ αί φωναί, οί κοπετοί και ό 
τόσος πάταγος και θόρυβος τών θ ε ο-
τ ο υ μ π ι κ ώ ν κρωγμών ; άπαντα πομ-
φόλυγες ήσαν και δ:ερράγησαν, καπνός 
ήσαν και διελύθησαν, αράχνη ήτο και διε-
σπάσΟησαν υπό τήν πνοήν ενός και μόνου 
διαβολικού «Άστερώθ», ενός «Αριστοφά
νους» μαστιγοφόρου. 'Γπό τήν πτέρναν 
ημών, πιέζονται νυν τά έκτεΟη?Λ>σμένα 
στέρνα του «Άσμοδαίου» σας και, δεκά-
πηχυς ή άτάσθαλος αυτού γλώσσα και τόά-
χρεϊον στόμα αφρούς και λήρους και ύ
βρεις έςεμέσει, "ενώ άγω ιώσα ή μοχθηρά 
αύτοΰ ψυχή εις της κοινής περιφρονή-εω;· 
και τής λήθης τα σκοτεινά δώματα άφί-
πταται. Δράμετε, οικτον λάβετε εις το 
τέως Οετόν τέκνον σας. Ό «Άσμοδαίος» 
σας μετ' όλολυγμών και θρήνων γοερών 
σας καλεί. Σώσατε τον τών ονύχων του 
«Άστερώθ» και τής μάστιγος τού «Αρι
στοφάνους». Ίδέτε το\! Άσπαίρει, αγωνία, 
και οί περί αυτόν γελώσι σαρδόνιον. 

Σήμερον ό «Αριστοφάνης άγει χάριν 
ημών εορτήν πένθιμον και δάκρυα χέει 
κροκοδείλινα πρό τοΰ πτώματος τού ά
θλιου προστατευομένου σας «Άσμοδαίου». 

"Ηραμεν Ορίαμβον ημείς τε και ό λαός 
κραταιόν, μέγαν. Άπελακτίσαμεν μακράν 

τον Βερναρδάκην σας, μακράν, πολύ μα
κράν, ώστε Όύοέ τήν φωνήν αύτοΰ νά μή 
άκούωμεν- Είς τά οργιά σας έξεγείραρ.εν 
σήμερον σύμπασαν τήν δημοσιογραφία ν 
καθ' υμών. Οί ^ίλοι μας, ους τόσον αδί
κως και βαναύσως καθυβρίσατε, άνυψώθη- : 
σαν εις έκτίμησιν τού κοινού, ένω πάντες, 
'.ύς σεις άναξίως τόσον έξεΟειάσατε, κατε-
κυλίσθησαν έν τω βορβόρω τής άσημότη-
τος. Έξεδιώξαμεν ημείς κα:: ό λαός τόν 
ο ό λ ο π ά σας Λαβέρν, τάς φαινομηρίδας 
σας Έστιάδας, και δέν Οά άκούσητε πλέον 
τας 'Οφφεμπαχιάδας και δέν Οά όργιάσητε 
εν μέθη έπί τών γονάτων τών Γαλατικών 
γυναίων. Δέν Οά άποθαυμάση πλέον παλ-
λεύκους κνήμας τό Άσμοδαϊκόν σας κάθαρ
μα, και δέν Οά έτρυφήτ.ητε πλέον εις τάς 
άγκάλας τών όρχηστρίδων, τών μισθού, 
ένεκα τά ύπογούνατα ημών λυουσών. 

Ά λ λ ' ό άγων μας δέν έπερατώΟη εισέτι, 
διότι ζήτε χαί αναπνέετε μικρόν. Έχε τ ε 
ακόμη, και συντηρείτε τήν Φαναριωτικήν 
Αέσχην σας, δι' ης άγωνίζεσθε νά δημιουρ-
γήσητε Άριστοκρατικήν παρά τω έλλη-
νικώ λαώ τάξιν ,έχετε εισέτι τούς γελοίους 
ποιητικούς αγώνας σας, δι' ων σας επήλθε 
κατά νούν νά έξευτελίσητε και έκφαυλίση-
τε τόν ,καλόν εκείνον άκαδημαϊκόν. Θά 
σας πολεμήσωμεν δμως ως γενναίοι μαχη-
ταί τών πατρίων αγνών ηθών, και ως α
ρωγοί μικροί και ασθενείς τού ύφ' υμών 
έξευτελιζομένου Ηανελληνίου Ιΐανεπιστη-
μίου. 

Τό πεδίον ήδη μένει άνοικτόν, χαί προ-
βαίνομεν ευθαρσώς, θ ά πνίξωμεν τόν νόΟον 
Καρύδιον «'Αριστοφάνην» εντός βραχέος, 
και ή ισχυρά πνοή ημών Οά σβύση τό μό
λις ύποτρέμον «Φώς»."Ολα είσίν ημέτερα, 
δλα τοΰ λαού, παρ' ου γενναίως ύποστη-
ριζόμεΟα, Γνα γενναίως πολεμώμεν υπέρ 
τών ηθών του, χαί τών αδίκως υβριζομέ-
νων. 

Κλαΰσε σπείρα τοΰ Α μ ο ι β α ί ο υ Οαυ-
μ α σ μ ο ΰ , σπείσον τά τελευταΐον δάκρυ· 
έπί τοΰ πτώματος τού οίκτρώς θανόντος 
«Άσμοδαίου» σου, προς δν άντ' ασπασμού^ 

Πάει πίά ό «Άσμοδαίος» . . ένεκρώΟη, εβουβάΟη, 
Και μαζύ μέ τρείς χιλιάδες ό κακόμοιρος ένάΟη. 
ΈτσακίσΟηκαν μέ μία τά μ,εγάλα κέρατα του, 
Και τά νύ-/ια του έσπασαν χαί έκόπη ή ουρά του 
Κι' έσκοτίσθηκε ή δόξα χαί ή πρώτη του ή φήμη . . . 

Συγχωράτε τον τον μαύρο Αί ωνια του η μνήμη 

Έ λ α , Σούτσε κακομοίρη, και πικρά τραγρούδια γράψε 
Για τήν μαύρη σου τήν τύχη, και αρχίνισε και κλάψε 
31 tò πολύ άπό τούς άλλους και μέ δλη τήν καρδιά σου 
Τόν καλό σου «Άσμοδαίο», τήν ζωή σου, τή χαρά σου, 
ΙΙοΰ σοΰ έφερε φουρτούνα 'ς τό κεφάλι σου και μπόρα, 
Και σου έγλυψε, καϋμένε, τρείς χιλιάδες εως τώρα. 

Ά λ λ ά έλα εις τή μέση μέ κερί και μέ λιβάνι 
Rai μέ θυμιατό 'ς τό χέρι και μέ νεκρικό στεφάνι 
Και έσύ σοφέ 'Ροίδη, και μέ δλη τήν πικρία 
Ψ ά λ λ ε είς τού «Άσμοδαίου» τήν ταφή νεκρολογία, 
Hai φαικέλωσε τ ' αστεία και τά τόσα καλαμπούρια, 
Κ ί ; ά ρ χ ι ζ ε νά γράψης καμμιά ΙΙάπισα καινούρια. 

Κλάψε "Αννινε ζωγράφε, που τήν κάθε μιά φιγούρα 
Ειμπορεϊς ευθύς και κάνεις θαυμαστή καρικατούρα. 
ΙΙικρά δάκρυα, μεγάλα γιά τόν «Άσμοδαίο» χύσε, 
Και τής γελοιογραφίαις δπου έχεις κάνει σχίσε. 
Τώρα φρόντισε νά εΰρης καμμιά νέα επιστήμη" 
Γιά νά απόχτησης δόξα χαί ύπόληψι και φήμη. 

Κλάψε και έσύ, Μιμΐκο, Οπου κάνεις, δταν θέλης, 
Χίλια δράματα σπουδαία κάθε 'μ^Ρα» χ α ' ί*5*» σ τ έ λ λ ε ι ς 
Μ' ένα πήδημα μεγάλο τής χρυσής σου φαντασίας 
Είς τούς άγριους ανθρώπους τής βαρβάρου Αυστραλίας. 
Κλάψε Βλάχε, κλάψε Αάμπρο και Καμπούρογλε μεγάλε, 
Κα ι τών ς ί χων σου τήν φ λ όγ α γιά τόν «Άσμοδαίο» βγάλε. 

"Ολοι σείς τού «Άσμοδαίου» οί στενότατοι οί φίλοι 
Ξετυλίξετε αμέσως τό ωραίο σας μανδύλι 
Και αρχίσετε νά κλα ί τ ε . . . Και έγώ μαζύ σας κλαίω, 
Επειδή δέν θέ νά βλέπω τόν καλό σας «Άσμοδαίο», 
Και Οά -/άσω μιά γιά πάντα τήν σατυρική του ζύμη . . 
Γαίχν έχε'·ί> «Άσμοδαΐε» . . . Αίω· ίχ σου ή μ^ήμ-*) · 

•κειδόμενοι και το πτύσμα μας, ουσσα/α;α 
μόλις έπί τοΰ προσώπου του ρίπτομεν 
ίρός αίωνίαν λήθην και περιφρόνησιν. 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΙΙοέπει νά όμολο ,'ήσωμεν, ότι ή Τουρ 
χία ήρ-/ισε νά βαδίζη στερρώ τω ποδί έν 
τώ πολ'ιτισμώ, πριν ή ακόμη κανονισΟη ό 
Συνταγματικός αυτής βίος. Έ ν μόνον 
βλέμμα αρκεί νά ρίψωμεν ε ί ς τή νΒου , . -

δύας του Μωάμεθ, πιστεύομεν ότι δέν Οά 
πληγώνηται ουδείς. 

—Ό μεγάτιμος τοΰ Φωτός συντ. κ. Σάν-
τος Καρύδης, απελπισθείς, έπώλησεν είς 
τούς λούστρους τό εσπέρας του Σαββάτου 

ό μεγαλόσχημον Φώς του, διά νά τό πω-
ήτωσιν έν τω θεάτρω τών «Ίλισσίδων 

Μουσών»,δπουέκάθητο σύννους και σκυΟρω-
' ΐ ί θέα του τοσούτον ήτο λυπηρά, πο; 

ώστε και λίθους έκίνει είς συμπάθειαν 
Ο «Αριστοφάνης», ευρεθείς έκεΐ κατά τύ-
χην, άμα εΐδε τόν κ. Καρύδην, δέν ήδυνήθη 
νά μή χύση εν δάκρυ, άν και έχη καρδίαν 

χικοΰ τ.οΐ-
τ ο ύ τ ο υ και 
φανών και 

γ α ρ ί α ν και δεν 0α μας μειντ) ουο η _ 
γ ί»τη αμφιβολία περί τούτου. Εκτος των Κ 
Κιοκασι-ωί, οιτινες κατεπλημμήρυσαν τάς - ΚαΟα μανθανομεν, πλε,σται οσαια-
Τουοκικάςνώ,αςπρός παγίωσιν τοΰ τουρ- « W * οιαπραττονται εν Αλεξάνδρεςαπο 

^λι-ι'-μοΰ μας βεβαιούσι π ε ρ ί τον εκεί χαριτωμενον προξενον κ. Μανον. 
caí oí βασ'ιβουζοΰκαι, ο'ίτινες μετά Έκτος τοΰ δτι δέν εύαρεστεϊται ποτέ νά κά-
Μ \ λ αμπάδων και άλλαλαγμών Οηται εις τό προξενικόν έδώλιόν του, μή δυ-

πεοιφέοουσιν έν Βουλγαρία άμαξας πλήρεις νάμενος ίσως να ύποφέρη τήν έκ τών προ-
έσφαγμένων νυναικών και παιδίων. Έχε ι ξενικών αρχείων προερχομενην β ρ ώ μ α ν, 
λοιπόν μένα δίκαιον ή πεπολιτισμένη Ιίύ- ήτις, χάρις είς τόν αοκνον ζ ή λ ο ν του, αύ -
ρώπη νά Φροντίζη, ώστε νά μή άφαιρεΟή ξάνει όσημεραι έπαισΟητώς· έκτος τ ο υ ότι 
ούδ- μ ί α 'κεραία* άπό τοΰ κολοσσού τής καθίστα προβληματικήν τ ή ν περιουσίαν 
Τουρκίκής Αυτοκρατορίας. τών πολιτών και περιφρουρείται ήμέραν και 

- Έ κ τ ο ς τοΰ δτι οί Τούρκοι διατρέχουσιΗ*™ ύ π ό πλήθους καβάσιοων, τ ο ύ ς όποί-
π α ρ α σ ά γ γ α ς έν τώ πολιτισμώ, Ιγένοντο « Κ μ^οδοτε ί αδρότατα μόνον και μόνον 

Γ- , 1 - » ' ' ' , Τ η « « Λ Μ °ια να φκινηται οτι είναι πρόξενος, εισήξε κα λίαν ευφυείς και ευφάνταστοι, lpavov r i t r >̂ i* ' , r , c ri-^v.v-}, κ ii I και νεον Οαυμασιον εθιμον, το y ε ι ρ o φ ι-ααρτύριον τούτου ε ίναι οτι η Ιουρκικη Κ υ - | r / r > Λ. ; r τ 
C , r Γ , -, , /.vJ,„ΐΛ„ίχ,.«,, , , , Μ Λ η μ α. Ιουτεστι κατα πασαν πρωτην του βεοντσις απεστειλεν εις Θεσσαλονΐν/jv μαν- i r ^ · .. ρ ι 
»» • « ' r ¿ . . « , . ? / > « « Τ ' . Μ έτους εκαίτος εν Αλεςανορεια ΕΑ,λην ο-
ούαν τινα, τον οποίον ωνομασε μανουαν τ->υ » » > ( ( » r_3 ι ·»« ' ο « *>· * t ,ι.,ετ* δ . ν _ λ - φειλει να ασπα , τ τα ι την νειρα της Α. Μ. 
Λ Ι / . » ^ Π Ε Π · η ι ι α ^ ή ι κ ί ί · α υ τ ο Γ ενενετο οεκτο^,ΐ τ ' ι ι Α . ι ιΊ 
Μωάμεθ* ό μανδύας αυτός έγενετο οεκτος 
έν θεσσαλονίκη διά μεγάλης πομπής, μελ 
λει δέ νά σταλή είς τόν σάλον τού πολε 

τής συζύγου του κ. Μάνου, ήτις πρέπει νά 
όμολογή μυρίας χάριτας εις τόν προσφι-

μου, δπως έξεγείοη τόν πολεμικόν ένθου-1 ^ υ Τ ^ ™? διά τ ή ν μεγίστην τιμήν, 
αιασμόν τών πιστών τοΰ Κορανίου. Τώρα| ψ ^ περιεποιησε. Φέροντες εις φως τας 

περιωνύμους ταύτας πράξεις τής Α.Μ.τοοκ 
Κοντό τταυ-

σιασμο 
πλέον πιστεύομεν, δτι ό μανδύας τοϋ με 
γά). 
θη 
βουνιωτικής σφαίρας, 

, - , ,^, τ ' αισνος τοιαύτα ςοκνα ; να κυοεονώσι τας — Αι εκ τοΰ πολέμου ειοησεις είναι αι ,.,-/.- , , , , , , ρ ' . L/.ληνικας κοινότητας αύται. Πάντοτε οι Σέρβοι νικωνται κατα 1 

ίλοο ΙΙροφήτου Οά προφυλάττη τά σ τ ή - \ ^ o u , παρακα^οΰμεν τον κ. 
, τώνΤούοκων άπό πάσης Σερβομαυρο- λοννα* ΐ νηθη όλ^ον επι της υπουργικής 

'του έδρας, διότι, μα -τήν αλήθειαν, είναι 

— Σταεοον παρίσταται έν τώ θεάτρω 
τών «Ίλισσίδων Μουσών» κατά τόν άρ-
•/αϊον τρόπον τό αριστούργημα του Σοφο
κλέους, «Οιδίπους» ό τύραννος. Όαξιόλο-
γος θίασος τοΰ θεάτρου τούτου κατέβαλε 
πασαν φροντίδα πρός έντε/.ή έπιτυχίαν του 
Σοφοκλείου αριστουργήματος. 

— Εάν ή αρχαία Ε λ λ ά ς είχε τόσους 
ρήτορας πολυφΟόγγους, γήν και θάλασ
σαν συνταράσσοντας,ή νεωτέρα έχει πολ-
λώ δεινότερους τών πάλαι. Τούτο μαρτυ
ρεί ό αξιότιμος ΙΙρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
τής «Άδελφότητος» , άλλοτε δελτιογρά-
φος τής «Στοάς», κ. "Ιωάννης Μεσσηνέζης, 
όστις διά τής ρητορικής του ευφράδειας 
συγκινεί έκ βάθρων πασαν καρδίαν, έστω 
και λιθίνην. Έάν ή εύγλωττος ρητορική 
οΰ κ. Μεσσηνέζη δέν συντελί] είς ουδέν άλ

λο, μας κάμνει τουλάχιστον νά ένθυμώμε-
θα δτι είμεθα απόγονοι τών Μαραθωνομά
χων και Σαλαμινομάχων. Τώρα δέν μας 
μένει τίποτε άλλο, παρά νά φανη και 
ό ιεραπόστολος Μχκράκη; διά νά μας 
όδηγήση είς τήν καθέδραν τών ΙΙαιολόγων. 

— Καθά π7.ηροφορούμε0α, τήν προσεχή 
Κυριακήν ή Μεταλλευτική εταιρία «6 Περι
κλής» άφίνει τά κώλα έν τη έρήμω. Ό 
ιδρυτής ταύτης κ. Κωνστ. Πλατύς πρός 
παρηγορίαν τ ώ ; μετόχων θέλει απαγγείλει 
τόν έπικήδειον λόγον. 

— Μυρίας πρέπει νά όφειλωμβν χάριτας 
ςίς τούς δεινούς αρχαιολόγους τής "Ελλά
δος, οίτινες καθ' έκάστην σ·/εδόν κατα-
πτοοΰσι τόν έσω και έξω κόσμον διά τών 
άνακαλυπτομένων αρχαιοτήτων, παρηγο-
ροΰντες ούτω τήν πατρίδα κατά τάς δυ
στυχείς ταύτας περιστάσεις διά τής ιδέας, 
δτι άν δέν έχη στρατούς και στόλους, έ
χει δμως υπό τήν γήν άμύθητον πλοΰτον 
προγονικής εύκλεία«,. "Εάν μεταξύ τών αρ
χαιολόγων άναμιχθη και ό άρτι είς τόν 

κράτος, οονευόμενοι κατά χιλιάδας, έ.ώ Ι — Παρεκλήθημεν ύπό τοΰ κ. 'Κωνστ. [ά,χαίολογικόν ορίζοντα άναλάμψας αστήρ, 
έκ τών Τούρκων μόνον εΐς ή δύω τό πολύ Σκόκου νά άναιρέσωμεν πάνθ' όσα έγράφη-1 κ. Δεληγεώργης, τότε πλέον πιστεύομεν 
π ληγόνονται ελαφρώς. Τώρα μάλιστα, δ τ ε ™ ν κατά τοΰ αξιότιμου δικηγόρου κ. Κων. ,ότι Οά άνακαλυφθώσι πάντα ^τά αναγκαία 
ε 3 τ ά λ η ε : ; τ ό πεδίον τοΰ πολέμου ό μαν- [Οικονόμου. \ τής αρχαιότητος. 

ΣΚΗΝΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 

Υ π ο 

ΣΤΩΙΚΟΥ. 

("Ιδε προηγούμενον αριθμόν.) 

Τά χείλη της διεκρίνοντο κάτι ψυθιρίζον- δέν Οέλης νά ίδής κάμμίαν σάτυραν είς τόν 
τα, ένω τό βλέμμα της εξέφραζε θωπευτι- Τ ρ α μ π ο ΰ κ ο ν . 
κήν έπίπληξιν. Οί φίλοι μου ειδον ταύτα Είς τήν εφημερίδα ταύτην εΐχον πέμψει 
πάντα, έβράδυνον ολίγον τά βήματα των ί τότε διατριβάς τινας ανωνύμους, άς εΐχον 
και, δτε έγώ έστράφην ί'να καλέσω αυτούς αντιγράψει έκ τών Ι Ι ε ρ σ ι κ ώ ν έ π ι -
πλησίον μου, παρετήρησα τήν άπουσίαν σ τ ο λ ώ ν δυσεύρετου συγγράμματος του 

οάς ορκίζομαι ότι τότε Οά γείνωμεν από 
δυώ χωριά. 

Ό θυμός μέ πγρε. Οί οφθαλμοί μου εξή-
στραπτον, ή -γλωσσά μου έξετυλισσεν ασυν
άρτητα ρήματα, καί τά βήματα μου ατά
κτως καί ώς μέθυσου είιαβήτουν τήν -γήν. 
ΟΕ φίλοι, χωρίς ποσώς νά συσκεφΟώσιν ή 
δειλιάσωσι, μ' ήκολούΟησαν αϋΟωρεί ώς 
άνθρωποι έχοντες πεποίΟησιν περί τών απο
τελεσμάτων τής αληθείας καί ειλικρίνειας 
ουτών. Άπεϊχον ολίγα μόλις βήματα τοϋ 
οίκου τής Ασπασίας, 5τε ειδον αυτήν προ-
χύψασαν έμπλεων χαράς τ ή ς Ουρι'δος καί 
μ ε τ ά μειν.αματο; αλτ/.'οϋ; ευχαριστήσει·);. 

ενός έξ αυτών. 
'Εν τούτοις εΐχον φθάσει παρά τήν θυρί

δα, έξ ής ή Ασπασία προέκυψε τό στήθος, 
κοσμούμενον διά ζωηρού ερυθρού ρόδου, 
δπερ κατέπεσε πρό τών ποδών μου, καθ' ή ' 
στιγμήν έγώ έμπλεως οργής έλεγον. 

— "Οταν, κυρά μου, δέν σοΰ αρέσουν τά 
μούτρα μου, ημπορείς νά έκλέξης άλλον, 
κατά τήν συνήθειάν σου. *Αν δέ μέ έμ-
παίζης σύ και αί φίλαι σου, δέν δίδω ενα 
όβολόν, σοΰ λέγω δέ μόνον, ότ. είσαι πολύ 
μικρά, ώστε νά μέ θεώρησης παίγνιο ν σου. 
Τά αισθήματα σου δύνασαι πολύ καλλίτε 

σατυρικού γάλλου Μοντεσκιώ, και αιτινες 
μετά κολακευτικωτάτων επαίνων έοημο-
σιεύθησαν. Ήπείλησα λοιπόν τήν Άσπα-
σίαν μετά κόμπου και μεγαλαυχίας δεινού 
σατυρικού. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ μικρού 
Φιλιππικού μου, σκηνή καθ' όλα κωμικω-
τραγική έξετελείτο, παραπλεύρως, έμπρο
σθεν και όπισθεν μου. Διότι ένω ή Ασπα
σία έκπληκτος και ώσεί έ>εός άπερύρετο 
τής Ουρίδος της καταπόρφυρος, απορούσα 
έπι τή άπροσδοχήτω βαναύσω συμπεριφορά 
μου, οί φίλοι μου παρά τήν πλευράν μου, 
έπακουμβήταντες έπί τοΰ τοίχου τής οΐ· 

ρα να πω/.ησης εις εκείνους, οιιινες σέ ! κιας, οιερρηγνυοντο εις ασοεστους ακρατη-
βγάλλουν τό μ'εσονύκτιον εις τήν Ούραν μέ τους και Οορυβοδεστάτους γέλωτας . 'II 
μόνον τό μεσοφούστανον, έμέ lì, μοΰ κάμεις • μη : rp τής Ασπασίας^ ολίγον όπισθεν ή-
'Κ' ~/.%c v'> ^ ί ' ε ' Γ ? ' τούς λόγους σου, ϊ< μ ώ , ϊ κ τ ή ς έ'.ερας θυρίδας, κύψ ασα την χ&-



Χκωτομένοί οί Σέρβοι, σκοτωμένοι και οί Τούρκοι. 

Τί διάβολο λοιπόν νά γράψω; 

ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ. 

Προτοΰ οι Τούρκοι πέσουνε σαν λύκοι στα χωριά μας 
και μας καταρρημάξουν, 

Και δλαις της γυναίκες μας και όλα τα παιδιά μας 
σαν πρόβατα να σφάξουν, 

Εξαπλωμένος στον σοφά ωσάν 'Αγας περνούσα, 
Καί τδΝνγλυ*£ τ^Αποΰκι μου σιγά σιγά ^ουφούσα 

Μά τώρα που έγέμισαν τής Βουλγαρίας οί τάφοι 
άπ' τα νεκρά κορμιά μας, 

Καί μέ τό μαΰρο αϊμα μας κάθε γωνιά έβάφη, 
καί τά πτωχά παιδιά μας 

Καί όλοι μας έμείναμε μέ τήν ψυχή στό στόμα, 
Κι' ελεύθερη δέν 'βρίσκεται ούτε μιά φούχτα χώμα, 

Δέν ίγω πλέον δύναμι τά ποδιά μου νά πάρω 
καί νά καλο μιλήσω, 

ΚΓ ούτεμοΰ'κάνει όρεξι τσιμπούκι νά φουμάρω, 
νά φάγω, νά μεθύσω. 

Έκάησαν τά σπήτια μου, καί τώρα τι θά γίνω ; 
Πού θέ νά πάω νά κρυφτώ, σέ ποιά γωνιά θά μείνω ; 


