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ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. 
Έ ν Α θ ή ν α ι ς χ α I Π ε ι ρ αt ε Τ 

ετησία δραχ. 1 2 , έξαμηνία δραχ. 7. 
[ita τ α δημόσια χαταςήματα s 20. 

Έ ν τ α ϊ ς Έ π α ρ χ ί α ι ς , 
[ΐτησία δραχ. 1 4, έξαμηνία δραχ. 8. 

Έ ν τ ω Έ ξ ω τ ε ρ ι κ ώ , 
||τησίαφράγ. 1 6 έξαμηνία φράγ. 9. 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ 
Λι' εκας·ον στίχον διατριβών λεπ. 50 . 
Δικαστικών κατασχέσεων > 8. 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον του ΙΙαν. ΪΙ. ΙΙηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ 
συνδρομή είνε υποχρεωτική δι" ίν ϊτος 

και προπληρόνεται είς Αθήνας. 

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗΝ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΝ. 

Η ΚΑΘΑ1ΡΕΣ1Σ ΤΟΥ ΣΟΥΑΤΑΝΟΥ 
Μ Ο Υ Ρ ΑΤ. 

Την παρελθοΰσαν εβδομάδα ό τηλέγρα
φος διεβίβασεν ή μι ν τήν καθαίρεσιν τοΰ 
Σουλτάνου· Μουράτ και τήν εις τον θρόνον 
άνάβασιν τοΰ αδελφού του Χαμίδ. Ό αυτο
κρατορικό; αυτού βίος ύπαρξε τοσούτον 
Βραδύς και ή καθείρεσίς του τοσούτον τα
μεία, όσον ουδέ τών έν Ελλάδι υπουργών. 
Διότι ii τω πρωτοτυπώ Όθωμανικώ κράτει 
δεν απαιτείται κοινή θέλησις χαί ομοφω
νία, ούτε άλλη τις θυσία, άλλ' εΤς μόνον 
Φετφάς τοϋ Σείχ ούλ Ισλάμ περί καθαι 
ρέσεως και μία ψαλλιδιά τω καθαιρεθέντι 
χαί· ιδού ή Σουλτανική μεταβολή παρα 
χρήμα έγένετο. 

Ούτω πά»α αγαθή έλπις, ήτις Ιτρεφεν 
ίνίους τών μεγατίμων και πλουσίων έν Κων-
σταντινουπόλει ομογενών ώς και τινας δη
μοσιογράφους, τήν βελτίωσιν τής εαυτών 
τύχης δια τής χορηγήσεως δήθεν ελευθέρων 
θεσμών αναμένοντας, εξέλιπε όλοτελώς 
μετά τοΰ προσώπου τοϋ Μουράτ, διότι ό 

άναβάς νΰν εις τον θρόνον αδελφός του Χα-
μιδ εινε τοσούτον φανατικός, τοσούτον ο
παδός τής τουρκικής συνειθείας και τοΰ 
άπο7νυτισμοΰ, ώστε ουδεμία εξωτική συμ
βουλή ή πίεσις δύναται νά τόν έπη-
ρεάση. 

Ούχ' ήττον οί επιτήδειοι νά τρέφωσι μέ 
υποσχέσεις και ελπίδας τούς δυστυχείς υπη
κόους, Γνα κρατώσιν αυτούς εσαεί υπό τόν 
μυσαρόν όθωμανικόν ζυγόν δεν έβράδυναν 
ν' άναγγείλωσιναυθις, βτι και ό νέος Σουλ
τάνος εμφορείται ύπό τών αυτών φιλελευ
θέρων ιδεών του αδελφού του. Ά λ λ ' αρά 
γε νά πιστεύσωμεν, ότι οί έκ τοΰ καθαιρε-
θέντος έλπίσαντες χαί τήν χαράν αυτών 
έκδηλώσαντες θά έναποθέσωσιν πάλιν τάς 
εαυτών ελπίδας είς τάς υποσχέσεις τοΰ νέου 
Σουλτάνου καί 0' άναμείνωσι τήν βελτίω
σιν τής τύχης αυτών έκ τοΰ ελέους αύτοΰ; 
Νά πιστεύσωμεν, ότι και νΰν θά αίσθανθώ· 
σι τήν αυτήν άφατον χαράν και θά διαβι 
βάσωσιν εις τά πέρατα τής οικουμένης διά 
τήν εις τόν θρόνον άνάβασιν φιλελευθέρου 

θέσωμβν, ότι και αύθις θ' άνοίξωσιν υπέρ 
τής κραταιώσεως του Όθωμανικού κράτους 
τά βαλάντια αυτών ·, 

Elve όμως περίεργον χαί άκοτανόητον, 
πώς οί έκ τών Σουλτανικών μεταζολώντήν 
βελτίωσιν τής εαυτών τύχης προσδοκώντες, 
καί τοι έν Τουρκία βιοΰντες, δέν ήδυνήθη-
σαν νά έννοήσωσιν εισέτι τήν φυσικήν χα-
τάστασιν τών οπαδών τοΰ Μωάμεθ! Τούρ
κος καί φιλελεύθερος, Τούρκος χαί φιλο-
δίκαιος τούρκος καί εραστής τής ίσότητος 
καί τοΰ πολιτισμού ήκούσθη, προς θεού, 
ποτέ ; Φυλή, ήτις φύσει, νόμω, θρησκεία, 
καί έθι'μω είναι αγρία, αιμοχαρής, βάρβα
ρος, αυθαίρετος, μισάνθρωπος, ακατέργα
στος, ανεπίδεκτος πάσης βελτιώσεως καί 
προόδου εΐναι δυνατόν νά έφαρμόση, ή νά 
δεχθή έν τώ κράτει αυτής τοιαύτας μεταρ
ρυθμιστικές Ιδέας; Καί άν ύποτεθή ότι 
άνήλθεν έπί τοΰ θρόνου αγαθός Σουλτάνος 
δύναται νά έπιβληθή μεταβαλών τήν άμε-
τάβλητον καί άκατέργαστον φύσιν διεφθαρ
μένου καί θρησκομανοΰς λαού και νά χορη-

δήθεν καίφιλοδικαίου Σουλτάνου; ¡Νά,ύπο-ίγήσ/j εναντίον τών θρησκευτικών νόμων 

Κ Η Π Ο Σ 

Π ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΟΥΑΤΑΝΟΥ. 

Τής Τουρκίας οί μεγάλοι υπουργοί χαί οί Πασσάδες, 
Ό σοφός Σεχουλισλάμης, οί Σοφτάδες κι' Ούλεμάδες 
Μαζεύτηκαν σ' ίνα μέρος καθαρά νά ομιλήσουν 
Για του κράτους το συμφέρον χαί μα"ζύ ν' αποφασίσουν 
Έάν πρέπη νά βαστάξουν τόν Μουράτη γ ια Σουλτάνο, 
"Η τόν νέον άδελφόν του ν'άνεβάσουνε απάνω. 

Ξαπλώθηκαν λοιπόν όλοι είς ωραίους καναπέδες, 
Καί τούς έφεραν οί δούλοι τά σερμπέτια, τούς καφφέδες, 
Καί άναψαν» αμέσως τά τσιμπούκια, χι' έρρουφοΰσαν, 
ΚΓ άπ' τό στόμα καί τή μύτη καπνού σύννεφα πετοΰσαν. 
Κι' άμα ήπιαν του; χιφφέδες κ' ίφουμάραν, σηκώθηκαν 
Καί κοντά e' Ινα τραπέζι χρυσούφαντο στάθηκαν. 

Κι' ό σοφός Σεχουλισλάμης είς τά δυώ του χέρια πιάνει 
Από πάν' άπ' τό τραπέζι τό ούράνιον Κοράνι, 
Καί φοράει τά γυαλιά του καί σηκώνει τό κεφάλι, 
Καί αρχίζει νά διαβάζη μέ ευλάβεια μεγάλη 
Καί μέ osSac τοΰ (χβγάλου Κορανίου τούς κανόνας, 
Ιΐοΰ θά μένουν όπως ήναι εις τούς απαντάς αιώνας. 

Καί οί άλλοι έκαθόταν σαν της γάτταις ζαρωμένοι, 
Καί 'ς το πάτωμα μέ φόβο καί σκυφτά γονατισμένοι, 
Καί ακούγανε τούς λόγους τοΰ σοφού Σεχουλισλάμη, 
Δίχως θόρυβο κανένας ελαφρό πολύ νά χάμη, 
Rai καμμιά φορά τά μάτια έστηλώναν 'ς τά ουράνια, 
Κ' ίτραβούσανε τ' αυτιά των, χαί έχαναν μια μετάνοια». 

Ά μ α ό Σιχουλισλάμης είπε πια τήν προσευχή του, 
Καί ανέπτυξε με τάξι τούς κανόνας τοΰ Προφήτου, 
Καί τούς είπε τ' είναι πρέπον ό καθένας των νά κάνη 
Μέ ευλάβεια, άφήκε 'ς τό τραπέζι τό Κοράνι, 
Καί σέ μιά 'ψηλή πολτρόνα μέ πολλά χαρτιά άνίβη, 
Καί αρχίνισε καί πάλι δυνατά νά ρητορίύη. 

ΑΡΙΣΤΟ ΦΑΝΗΣ 



χαί προλήψεων αύτοΰ έλευθερίαν χαί Ισό
τητα πάσι τοις ύπηκόοις ; 

Μάτην λοιπόν έλπίζουσιν άπό τάς Σουλ 
τανικάς μεταβολάς. Μάτην δαπανώσιν όπερ 
οΟιαιώντος κράτους,προ πολλού διαγεγραμ-' 
μενου άπό τον χάρτη ν των φιλελεύθεροι ν 
χαί πεπολιτισμένων εθνών, προσδοκώντες 
βελτίωσιν της τύχης των έκ -ου ελέους 
ίνός Δυνάστου, χωρίς ν« ίννοώσιν οί τα-
λαίκωρβί, ότι ένισχύοντες διά των εαυτών 
χρημάτων βάρβαρον έθνος παρατείνουσιν 
έτι μάλλον τόν άτιμον ζυγόν της δουλείας 
ούτών. 

Ή έλπϊς όθεν και ή σωτηρία αυτών ώς 
χαί πάντων των ομογενών δεν έγκειται Jv 
τω Σουλτανικω παλατίω, άλλ' εις τα ό
πλα και τήν πυρίτιδα, τα πολεμικά σκάφη 
καί πυροβόλα. Έχει à; άποβλέψωσιν, εκεί 
άς δαπανήσωσι, διότι έχεϊ/α καί μόνα δια 
τών Ελληνικών στιβαρών βρα/ιόνων δύ
νανται νά τους σώσωσίν. 

SOCIETE COOPERATIVE 

Σπείρα αύτοβοηθείας. 
Τ ρ e ι ς μ e χ ρ a ì ς α τ ι ς ι κ α ί. 

ά. Διά τό Έ6ν. Δενδροκομεΐον δαπανώ-, 
•rat έκτου υπουργείου των Εσωτερικών από 
tffi συστάσεως, ήτοι από τοϋ 1837, δραχ 
χατ" έτος 1 3,000 
εισπράττονται άπό τόύπουργεϊον 
των Οικονομικών 700 
ήτοι έδαπανήΟησαν μένρι τούδε 
•πλέον τών 500,000 
καί είσεπράχΟησαν περί τάς 28 ,000 

"Ισης εκτάσεως ..ήποι γειτονικοί άποδί 
δουσι περί τάς 100,000 δρ. κατ' έτος, κα 
περιπλέον έβελτιώΟησαν υπό τών ένοικιας·ώ 

Ευλαβή ς, καλή και επιστημονική οιεύΟυν 
σις του Δενδροκομείου ήδύνατο μεναλείτε-
ρα χαί ανάλογα πρός τάς δαπανάς εισοδή
ματα νά παραγάγη, να εξευγένιση τα προϊ
όντα, άφοΰ διδασκαλία δέν γίνεται, καί νά 
χαλύψη τους δρόμους ύπό δένδρων, y-ωρίς 
νά φέρη τοιαύτα έξ Ευρώπης. 

β'. Δια τον Βοτανικόν Κήπον δαπανώσι 
το ύπουρ. τ·?ς Παιδείας καί τό Πανεπιστή-
μιον άπό τοϋ 1837 χατ'Ιτος δρ. 12,000 
ήτοι έδαπάνησαν μένρι τοΰδε 500,000 
εισέπραξαν δέ αέρα τηγανητό-;. 

Οί φοιτηταί ουδόλως ωφελούνται έκ τών 
έμπεπηγμένων επιγραφών, ώς δέν Οά ώφε-
λοΰντο συ-/νάζοντες εις τουρκικόν νεκροτα
φείο·; καί χάσκοντες προ τών έν αύτώ έπι-

ραφών. 
γ'. Δια τό Φυτιολογικόν Μουσειον, συ-

στηθέν άπό του 1850, έδαπανήΟησαν παρά 
του υπουργείου της Παιδείας καί του Πα-
νεπππημίοϋ περί τάς δραχ. ' 150,000 
ενώ ή αξία όλων τών έν αύτώ μόλις φθά-
ει'τάς 25,000. 

Καί όμως, άν καί έγένοντο μέ/ρι τοΰδε 
τοσαΰται καί τοιαυται όαπάναι, οί "Ακαδη
μαϊκοί πολιται έκαμαν μίαν τρύπα.'ς τό νε
ρό, καθότι τό περί ου ό λόγος'Φυσιολογι-
κόν Μουσειον, προς μεγαλειτέραν πρόοδον 
καί άνάπτυξίν της επιστήμης, ευρίσκεται 
πάντοτε κεκλεισμένο;. 

Άνακεφαλαιοΰντες τά ανωτέρω, παρα
τηρούν εν ότι έδαπανήΟησαν επί τών τριών, 
ήτοι Δενδροκομείου, Β.ιτανικοΰ Κήπου και 
Φυσιολογικού Μουσείου,περί τό 1,1 30,000 
δρ. κεοάλαιχ uóvov άνευ τών τόκων, είσε-
πρά-/0ησαν δέ ή ευρίσκονται ώς περιουσία 
αυτών περί τάς 00,000 δρ. "Ωστε μό/ις έ\ 

έχτός τών τυχηρών. Άποροΰμεν, μα τήν 
άλήΟειαν, πώς δέν λαμβάνει μιβΟόν καί δια 
την ποιησιν. 

Έν τούτοις·διά τόάσκανδάλιστον καί προς 
τιμήν του πολυωνύμου Κ α ϊ δ α μ α Οεω-
ροΰμεν καλόν νά συστήση τό Ύπουργεϊςν 
καί τό Πανεπιστήμιον έξελεγκτικήν πεντα
μελή έπιτροπήν ειδημόνων διπλωματούχων, 
ώς εϊνε ό είρημένος κ. Όρφανίδης, όπως εύ-
τυχήσωμεν νά μάΟωμεν όποιον δρόμον έλα
βε τό εύλογημένον έκατομμύριον, συντα- * 
χΟώσι δέ καί κανονισμοί, μή υπάρχοντες, 
προς έπιστημονικήν διάγνωσιν καί καλήν 
διοίκησιν'τούτων άλλως Οά άναγκασΟώμεν 
μέ όλην τήν αγαθότητα μας νά πιστεύσω-
μεν όσα λέγουσι τά κακά στόματα περί τοϋ 
κυρίου Κ α ι δ α μ δ, δια τό μ ο ύ τ ζ ο υ ν ο ν 
τοϋ οποίου έχομεν ύπόληψιν έξαιρετικήν. 

ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ 

'Π Τουρκία είδε τό φώς νέας ημέρας, 
Ό παράφρων Μουράτ κακήν κακώς έκρη-
μνίσΟη έκ του θρόνου τών Όσμανλ'.δών, καί 
à-.ηγορεύθη Σουλτάνος ό αδελφός του Χα-
μίτ, γνήσιος καί αληθής Ύοϋρκος, εύσπλαγ-
-/νος, ελεήμων, αγαθός, γεναιόίωρος, άφι-
λοκερδής, βαΟύνους, οξυδερκής, εύπαίδευ-
τος καί κάτοχος πολλών διαλέκτων, ώς 

έκατόμμύειον δρα·/μών κατεβροχΟίσΟη άνευ. καί της κοοακιστικής. '0 νέος Σουλτάνος, 
ωφελείας τινός άπό τήν σπειραν της αύτο-1συνοδευόμενος άπό τόν Μα·/μούτ πασσάν, 
βοηθείας. <άπό τον Καϊμακάμη ν, άπό τόν Τεδήφ πασ-' 

Έπί πάντων τούτων μόνος κύριος χ«> 
γενικός Δ ε ρ β έ ν α γ α ς εινε ό τοϋ περι
βόητου εκείνου πατριώτου του 1820 υιός, 
ό κ. θεόδ. Γ. Όρφανίδης, ό καθηγητής της 
Βοτανικής, ό διάσημος ποιητής καί ό άλλο
τε περιώνυμος Κ α ϊ δ α μ ά ς, όστις, ένεκα 
τών άτρύτων κόπων, τούς ό~οίους κατέβα
λε πρός άνάληψιν του περί ού ό λόγος εκα
τομμυρίου, λαμβάνει τετραπλοϋν κατά μή
να μισΟάν εναντίον τών συνταγματικών θε
σμών ήτοι ώς καθηγητής της Βοτανικής 
400 δρ., ώς έφορος του Δενδροκομείου 100, 
ώς εφοοος τοΰ Βοτανικού Κήπου 100, καί 

σαν, τον Με'/μέτ Τουστη πασσαν, τόν Σε 
γουλισλάμην Χαϊρουλάχ Έφένδην# τόν Μι-
οαάτ πασσάν, τόν Σεϊ/ουλισλάμην Χασάν 
«ί̂ ε/μή Έφίνδην, άτ.ο τούς ^ α σ ι β ο υ ζ ο ύ κ t -
δες, τούς καϊκτζίδες, τούς παρακεντέδες, 
τούς Ούλεμάδες, τούς Σοφταδες, τούς Χο-
τζάδες, τούς Δερβισάδες, τούς Ίμάμιδες, 
τούς Χατζίδες, τούς χαλβατζίδες, τούς 
τΓιμπουκλανίδες, τούς πιλαφτζίιες, καί 
τούς σουτ^Γ/αλίδες, έφΟασεν ε!ς τό άρχαϊον 
μεγα/>οπρεπές άνάκτορον τοΰ 'Γόπ-Καποΰ. 
"Αμα έφθασαν έκεΐ ό Φετφά 'Κμεν)]. Xa-i 
λήμ Έοένδης άνέγνωσεν είς έπήκοον όλων 

ώς έφορος του Μουσείου ετέρας 100 δραχ."1 Φ ε τ φ ά.ν περί της καΟαιρέσεως τοΟ Μου 

""Ω ! Ίμάμ,ιδες, τούς εΐπε, καί Δερβίσσιδες μεγάλοι, 
Rai καλοί τσιμΛουκλανίδες καί Πασσάδες, καί οί άλλοι 
]Γ αγαπάτε τό σερμπέτι, τό τσιμπούκι, τό πιλάφι, 
Καί πιστοί σαν σκύλοι πάντα είσθε σ' ό,τι χαί άν γράφη 
Τό Κοράνι τοΰ Μωάμεθ, τά αυτιά σας ξεβουλώστε, 
Καί 'ς τούς λόγους που Οά είπω προσοχήν μεγάλην δόστε. 

Καθώς ξέρετε, Πασσάδες, ό Μουράτης έτρελλάΟη, 
Κ' έσταμάτησ' ή φωνή του κι' όλως διόλου έβουβάΟη, 
Κι' ούτε όρεξιν δέν έχει ό κακόμοιρος νά φάγη, 
*Η νά ΙΜ9], ή 'ς τό χαρέμι ενα τέταρτο νά πάγη, 
Καί τά μάτια του γλαρώνουν, καί σφυρίζουν τά αυτιά του, 
Καί χανένανε δεν θέλει νά ευρίσκεται κοντά του. 

Οί γιατροί εύρίσκοντ' όλοι σέ πολλή απελπισία 
Γιά τοΰ μαύρου, μας Σουλτάνου τοΰ Μουράτη τήν υγεία, 
Κι' όλοι λέγουν καί φωνάζουν ότι δέν 6έ νά κράτηση 
Τά συμφέροντα τοΰ Κράτους 'ς τό εξής νά διοίκηση, 
Έπςιδή ολίγο 'λίγο τό μυα7.ό του όλο χάνει, 
Καί εντός χαιροΰ ολίγου χωρίς άλλο 0' άποΟάνη. 

Διά τοΰτο ειν' ανάγκη άπ' τόν Θρόνο τών Όσμάνων 
Νά γκρεμίσουμε αμέσως τόν τρελλόν αυτόν Σουλτάνον 
Γιά τοΰ Κράτους τό συμφέρον καί γιά μόνον τό καλόν του^ 
Καί νά κάμουμε Σουλτάνο τόν Χαμίτ τόν άδελφόν του, 
Καί χωρίς κανείς νά μάθη. ή ν'άκούση, ή νά Γδη, 
Ευθύς στέλλουμε 'ς τόν "Αδη τόν Μουράτ μέ τό ψαλλιδι. 

Κι' άν 'ς τό άκουσμα έτοΰτο ή Ευρώπη ή μεγάλη 
ΤαραχΟή, αμέσως τότε οί γιατροί μας κάνουν πάλι 
Μία έκΟεσι σπουδαία σάν εκείνη τοΰ Άζίζη, 
Κ ' έτσι πάλι γιά τούς Τούρκους νέα μόρφωσις αρχίζει. 
Τοΰτο είναι, ώ Πασσάδες, τό συμφέρον μας τό μόνον, 
Τόν Άβδούλ Χϊμ ίτ 'Εφέ/την ν' ανεβάσουμε 'ς τόν Ορόνον 

Εις τά λόγια τοϋτα όλοι έσηκώΟηκαν απάνω 
Καί μέ μιά φωνή άμέσοις άνεκήρυξαν Σουλτάνο 
Τόν Άβδούλ Χαμίτ Έφέντην, χΓ όλοι ζήτω τοΰ φώναξαν 
Κι' αψηλά εις τόν αέρα τά καβούκια των πέταξαν. 
Έτσι.πλέον ό Μουράτης άπ' τόν θρόνο έγκρεμίσΟη, 
Κ' εις τό Κράτος ώς Σουλτάνος ό Χαμίτ άνεγνωοίσΟη, 

ράτ, καί μετά τοΰτο άνηγορεύθη έν μι<5 
φωνή Σουλτάνος ό Άβ:ούλ Χαμήτ ό Β'. 
Τήν δέ ε!ς τόν Ορόνον άνάβασίν του έοε-
βαίωσεν ή συνήθης ευχή, τήν οποίαν δ·.' α
γρίας ^ωνης άπήγγειλεν ό ϊΝακήπ—Ούλ— 
Έσράφ—Μουσταφά—Ίζζέτ 'Γ.ςένδης, σύ
ρων τά ώτά του καί πηδών ώ; μανιώδης. 

Μετά ταΰτα ό νέος Σουλτάνος έφίλησε 
τό Χιρκάϊ—Σερίφ καί τό βρακί τής Φατου-
μάς, καί έπεκαλέσΟη μετά δακρύο)ν τήν 
Οείαν αυτών άντίλη^ιν καί βοήΟειαν. Ιίΐτα 
δέ μετέβη εις τό προαύλιον τοΰ Όρτά— 
Καποΰ, όπου ή-ον ό ολόχρυσος θρόνος. Έ
χει τότε οί Ούλεμάδες χαί οί Χοτζάδες ήρ-
χισαν νά μου ̂ χρίζωσι φρικωδώς, ψάλλον
τες τόν ύμνον της άναγορεύσεως, οί δέ 
Τίαρεστώτες έφώναζον α Αμήν». 

Έν τω άμα δέ ήρχισαν αί μούσι καί, τά 
τύμπανα, οί ζουρνάδες, τά σουραύλια, ή 
•γχάϊδες, τά κανόνια καί τό Η α δ ι σ ά ν η 
μ ή ζ μπ ί ν γ ι ασιά· οί δέ χίψ.αλμπασίδες 
Χαί οι ντε7νάληδες, άναβάντες εις τούς μι
ναρέδες τών τζαμιών, έκήουξαν μ·; όλην 
τήν δύναμιν τοΰ λάρυγγας των εις τους 
7νάτρεις τοΰ Μωάμεθ τήν ένΟρόνίσ'ιν τοΰ 
νέου Σουλτάνου, οωνά.οντες κΚύοιος πο-
λυχρονίσα: αυτόν, όξϋναι τό ξίφος αύτοΰ 
χατ' έχθρων, τηρήσαι αυτόν έίραΐον έπί τοΰ 
Αύτοκρατοακοΰ θρόνου». Τοιουτοτρόπως 
άνεκηρύχΟη μονάρχης της Τουρκίας ό υψη
λότατος Άβδούλ Χαμίτ ό Β'. αδελφός τοΰ 
χαΟαιρεΟέντος Μουράτ. Εις πολλά έτη ! εις 
πολλά έτη ! εις πολλά έτη ! 

— Οί Τούρκοι διά της εκθρονίσεως τοΰ 
Σουλτάνου Μουράτ έδειξαν ; αί πάλιν, ότι 
τόσας παρασάγκας διατρέγουσιν έ ι τώ πο-
λιτισμ,ω, ώστε εινε άξιοι διά μιας μυστικής 
συνοιασκέ^ εως τοΰ Σέϊ/ουλισλάμη καί τών 
Σοφτάδων νά καταβιβάζωσι καί νά άναβι-
βάζωσι Σουλτάνους. 

— 'Π εις τόν Ορόνον τών Όσμανλιδών 
άνάβασις τοΰ νέου Σουλτάνου Άβδούλ Χα
μίτ τοΰ Β'. άρρητον γ αρά ν καί εύφρόσυνον 
έντύπωσιν προύςένησεν εις άιτ^ξάπαντας 
τούς οπαδούς τοΰ Κορανίου, οί'τινες έλπί-
ζουσιν ή μάλλον πιστεύουσι μετά βεβαιότη 

ρωσι-τόν Σουλτάνον εκείνον, όστις θά έπα-τερου οί Μαυροβούνιοι δέλουσι μεν χαί ου-
ναφέρη τήν Τουρκικήν αύτοκρατορίαν είςι 
τήν πρώτην αυτής άκμήν χαί δόξαν. Εύχό-
μεΟα καί ήμεϊς,δπως έκπληρωΟή ό διακαής 
ούτος πόθος τών φίλων γειτόνων μας, αν 
καί οί ΆγαΟχγγελισταί άπό τοΰδε ήρ·/ισαν 
νά προμαντεύωσι κακά καί διά τόν νέον 
Σουλτάνον. 

— ΙΙολλοί ευρίσκονται εις αμφιβολία ν 
περι της τυ/ης τοΰ ουστυχους παράφρονος 
Σουλτάνου Μουράτ. 'Πμείς νομίζομεν, ότι 
Οά ήτο καλόν καί σωτήριον, έάν, έφαρμοζο-
μένων καί πάλιν τών ιερών κανόνων τοΰ Κο
ρανίου, έψα'λ/.ιδίζετο καί ό Μουράτ, όπως 
ούτως απαλλαγή άπαξ διά παντός άπό της 
μαστιζούσης αυτόν ανιάτου νόσου. 

— Αέγεται ότι ό σίρ Έλλιοτ, θέλων νά 
καταστήση γνωστά τά φιλάνΟρωπα αισθή
ματα του, προέτρεψε τόν μέγαν βεζύρην, 
όττως έπί τή αναγορεύσει τοΰ νέου Σουλ
τάνου παρα/ωρηΟή άμνηττεία είς πάντας 
τούς έν ταΐς φυλακαις κρατουμένους υπο
δίκους καί κατάδικους Βουλγάρους. Εις τή*. 
έ.δν.ξιν ταύτην τών φιλανθρωπικών αισθη
μάτων τοΰ σίρ Έλλιοτ δέν δυνάμεθα νά εί 
πωμέν τι, ή μόνον νά ξ-ροβήξωμεν. 

— ΚαΟά πιΟανο/'.ογείται, ό νέος Σουλ 
τάνος Οά είσαγάγη ε!ς τό Σεράγιον όλη-, 
έκείνην' τήν καταπληκτικήν πολυτέλειαν 
ητις ύπήρξεν έπί της αυτοκρατορίας τώ 
πρώτων της Τουρκίας Μοναρχών, Έπί τώ 
σκοτ.ώ τούτω θα πρόσθεση εις τάς 300γυ -
ν$.?κας τοΰγαρεμείου καί άλλας τόσας ακό
μη, Οά προσλάβη δέ καί 500 νέους εύνού-
-'ους, ΐσους μαγείρους, παραμαγείρους, οι 
νοχόους καί γελωτοποιούς, κ.α .̂ώ; κα: χί
λια νέα όγλάνια. 'Τπό τοιούτον λαμπρόν 
καί αγαθόν Μονάρ-/ην ειμε )α βέβαιοι, ότι 
το κλονούμενον κράτος της Τουρκίας Οά 
άξιοιΟή νά ίδη καί πάλιν ημέρας εύτυνίας 
καί δόςης. 

τοι την ειρηνην, απαιτουσιν ομως, ώστε η 
ειρήνη αυτών νά ήνε όλως διόλου ανεξάρ
τητος άπό τήν είρήνην τής Σερβίας. Έκ 
τούτου οαίνεται κατά πόσον οί Σέρβοι ά-
γαπώσι τούς Μαυροβούνιους, καί οί Μαυ
ροβούνιοι τούς Σέρβους. Έν τούτοις άς 
ίδωμεν τις έκ τών δύω Οά είσακουσΟή. 

— Δέν είξεύρομεν άν ό Ήγεμών Μιλά-
νος κατά συναίνεσιν τών υπηκόων του έγνω-

τοποίησεν είς τάς Δυνάμεις τήν περί είρή-
ης όρεξιν τοΰ κράτους του, καθόσον οί Σέρ

βοι, ένΟουσιασθέντες πολύ έκ τών τελευταί
ων τοοπαίων των, δέν θέλουσι χατ' ούδένα 
τρόπον τήν είρήνην, άλλ' έπιμένουσιν είς 
τον πό).εμον. 

— Άγαπώντες πάντοτε νά έπαινώμεν ' 
τά καλά, δέν δυνάμεθα νά μή έπαινέσωμεν 
καί τούς έν Κορθίω της "Άνδρου λογίους 
νέους, οίτινες διά πάσης Ουσίας χατώρθωσαν 
νά χαταρτίσωσιν έκεΐ Σύλλογον <ΐΗλο7.ογι-
κόν, νά χάμω σι δέ καί άναγνωςηριον καλόν, 
Ιϊιστεύομεν ότι ό Σύλλογος ούτος Οά τύχη 
γενικής ύποστη'.ίξπως καί συνδρομής παρα 
πάιι τοις άγαΟοΐς πολίτες.' 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΠΣΕΙΣ. 
Γνωστοποίοΰνται διά τελευταία·; φοράν 

οί δυστροποΰντες πρός πληρωμήν τής εύ-
τελοΰς συνδρομής των συνδρομηταί μας, 
ότι άπόγής πρώτης τοΰπροσεχοΰς Σεπτεμ
βρίου, βτε θέλει άρ/ισε* καί ή νέα τοΰ «Α
ριστοφάνους» περίοδος, Οά παύση ή περαι
τέρω πρός ι ΰ τού ; ά-οστολή τοΰ φύλλου* 
συνάμα δέ θέλουσι κλητευΟή. Ά ς σπεύσω-
σιν όθεν προς έξόνλησιν της άναξίας λό
γου συνδρομής των,καθότι ό πτωνός «Αρι
στοφάνης» δέν επιθυμεί πάντάπασιν νά τούς 

— Λέγεται, ότι ό ήγεμών Μιλάνος έγνο) 
στοποίησεν εις τούς προξένους τών μεγά
λο)-; Δυνάμεων τήν πολλήν έπιΟυμίκν τής 
Σερβίας προς συνομολόγησιν ειρήνης, προσ-
Οέσας ότι εις τήν είρήνην ταύτην κρέπει νά 

τος, ότι έν τω προσώπω τοΰ Χαμίτ Οά εύ-' συμπεριληφΟή καί τό Μαυροβούνιο-;. Άφ'έ 

ουσαρεστηση. ϋιστεύομεν ότι οί κ. κ. συν
δρομηταί μας δέν Οάκωφεύσωσι καί πάλιν, 
— Είδοποιοΰμεν τούς πρός ήμας γράφον

τας καί ζητοΰντας φύλλα τοΰ «Αριστο
φάνους» πρός πώλησιν, ότι είς ούδένα θέ
λομε-; στείλει τοιαΰτα, άν μή πρότερον προ-
πληρώ··ωσιν αυτά. 'Π τιμή αυτών ορίζεται 
εις 10 λεπτά έκαστο-;, άν ήνε όλιγώτερα 
τών 100, είς 8 δέ, αν ήνε περισσότερα. 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α , 

Α Γ Γ Ε Α I Α I. 
Ό μεγάτιμος Σάντος Ιναρύδης, ειδοποιεί 

εύσεβάστως τό νοήμον κοινόν, οτι ίνΒίτύ 
εαυτόν είς Λαχεΐον, όπως έκ τών χρημάτων 
αύτοΰ κλήρωση τάοΰκ ευκαταφρόνητα χρέη 
του. Έάν τόν κερδίση πολιτικός, Οά του 
στιχουργή λΗρικά ποιήματα· έάν ηθοποιός, 
θά τοϋ συγγραφή τριπράκτους φ λ ύ α ρ ο υ ς 
καί μονοπρόσωπους χιομωδίας, τάς όποιας 
6ά παριστάνη ό ΐόιος· έάν κυρία Ψαναριώ-
τισσα, τότε άλλάσσει τό πράγμα, Οά τής 
γίνεται σχ'λάβος άλευθέρωτος· έάν δέ υπη
ρέτρια, θά τόν έχη διά παντός αΰ-'έντην της 
άνευ μισθού. Τοιαΰτα λαχεία ευρίσκονται 
μόνον είς τό πιλοπωλείον τοϋ προστάτου 
τών Άπορων Παίδων. V* 

Κατά πάσαν έσπέραν χάνεται ό ευφυής 
συντάκτης διαφόρων σπουδαίων Αγγελιών 
καί δεινός έκπορθητής τοϋ όβολοϋ κ. Κ. Μα-
νουσάκης. 'ϊποψίαι υπάρχουν, ότι έτερος 

Ψ λ ω ρ ε ν τ ι α ν ό ς καί χ α μ α ρωμ ένος εις τό Κουρεΐον το·} μεγάλου δημοχράτου 
"Αγγε'λος έμάγευσε τήν καρδίαν αϋτοΰ χαΐ[χ. Κουτούζη. % 
τόν χατέςησεν άόρατον εις τούς οφθαλμούς 
τοϋ φιλόστοργου πατρός του Αγγελοπού
λου, όστις κλαίει έκ τούτου ώς Φώκη. Ό 
δυνάμενος ν'ανακάλυψη αυτόν ποϋ κρύπτε
ται καί πληροφόρηση τήν γραίαν ΙΙαλιγγε-
νεσίαν, θέλει "λάβει ώς άμοιβήν τό ήμισυ 
τής ευφυίας του καί τάς ευλογίας τοϋ π α-
τρός "Αγγελοπούλου. *+* 

Ό κ. Γ. 'Ανάστος Νικουτόπουλος, δς|£ 
έπεφορτίσθη νά κείρη τήν κόμην καί τούς 
μύστακας τοϋ κατ' αύτάς κατατασσόμενου 
είς τινα μονή ν τών Ιναρμηλιτών σεβασμίου 
γέροντος τής Κητισσίας, παρακαλ.εΐ πάντα 
δυνάμενον ν' άποτρέψη αυτόν τοϋ τοιούτου 
μέτρου, νά προσέλθη καί λάβη ύπό την Οερα-
πείαν του τόν άτυχη τοϋτον γέροντα, όστις, 
έν τή έκ τής τύρβης τών ηδονών απομακρυν
θεί του θέλει σκοτίσει καί μαράνει διά παν
τός τόν α σ τ έ ρ α τής ζωής του. Ώς 
άμοιβήν, θά μάθη τήν τέχνη·/τοϋ νά παρι-
ατάνη τόν Κ. α ρά μ π ελο ν. Ή διεύθυνση 

Ζητείται υπηρέτης, ωιιορΦΟ'/.τ^ωμνιος 
καί χαλοαναΟρεμμένος, τίμιος χαί ειλικρι
νής, αγαθές καί ενάρετος, δηλαδή όμοιος 
σάν τόν Δημητράκη τόν ύπεύΟυνον τοΰ Τ ό-
π ο υ, διά νά περιποιήται ταΐς δούλαις τοΰ 
χύρ Αστυνόμου Ναυπλίου. 'Π διεύΟυνσις είς 
τήν σύνταξιν τοΰ σ ο β α ρ ο ΰ Τ ό π ο υ . 

Λ ΙΝ Λ Χ Ω Γ Π Σ Ε 1 Σ. 
Άνε-/ώρησεν ό γενικός .χαί απόλυτος 

τμηματάρνης τώ; δημοσίων έργων, ό καί 
Βασ. Έπίτοοπος τών Μεταλλουονείων Λαυ-
ρίου, διά Καλλιφορνίαν, ινα σπουδάση τήν 

οιουτου , ρ. ε τ α λ λ ε υ τ ι χ ή ν τέ/νη-;. 
Άνεχώρησεν ό τμηματαρνης τής ανωτά

της καί μέσης Παιδείας διά τον άγ. Τάφον, 
όπως Οεραπεύση, δι"ευχών τών αγίων έκεϊσε 
πατέρων τα πáσyovτa ώτά του. 

Άνενώρησεν ό κ ά β ο ς τοΰ Τελωνιακού 
κλάδου δια Πάτρας, ΙΙύργον κλπ. προς ά-
νάπνευσιν στααιίβφόρσυ αύ:α:. 



ΔΕΛΗΙΈΩΡΓΙΙΣ. 
Μ' έσκασαν οί περίτρομοι, 
Μ' έσκασαν όπου νά σκάσουν, 
Καί ποτέ να μή γεράσουν, 

Rat νά 'βγουν τα "μάτια τους . . 
Όσων μ* έκαμαν ρεζίλι, 
Νά μου φέρουνε οί σκύλοι 

Αύριο τά κομμάτια τους. 
Ούτε ό θεός το θέλει, 
Οΰτ' ό διάβολος ακόμη, 
Μέντε δέκα περιδρόμοι 

Νά μ' έξευτελίζουνε, 
Γιατί εΤπα μια ιδέα 
θαυμαστή πολύ κι' ώραΐα 

Ita μέ θεατρίζουν» . . 
ΙΝ'ά χαθήτε, μαμαλουκοι, 
Όρνια και μεγάλοι μποΰφοι, 
Που με παίζτε κλωτσοσκοϋφι 

Καί τζορτζίνα μ' έχετε. 
Αύριο σας-κουβεντιάζω, 
Αύριο ζωντανούς σδς βράζω, 

Αύριο . . ύ παντέχετε. 

Τό άκοϋτε, τό άκοϋτε, 
ΙΙλήν 'ς τ' ανάθεμα άς π5νε, 
Ά ς λυσάξουνε νά φ αν ε 

Όλοι τά κρεάτα τους, 
γκρινιάζουν κάθε ώρα 

*Ας τούς πιάση λώβα, ψώρα, 
Γιά νά κλαΐν' τά νειάτα τους. 

Κι' όλα τοϋτα μοΟ τά χάνουν, 
Επειδή περί άνεμων 
Καί υδάτων χαί πολέμων 

Σαν σοφός έμίλησα, 
Κ' είπα πώς ή λυπημένη, 
Ή Πατρίς μας ή χαϋμένη 

Νά γένη βασίλισσα. 

"Αλλ' εγώ γιά νά τούς δείξω, 
Πώς δέν εΐμ' ό,τι νομίζουν, 
Τούς άφίνω ν* αλωνίζουν 

Όπως σέ αλώνι τους. 
Τώρα άς χοροπηδάνε 
Κ«ί άς τρώγουν κι' άς γλεντάνε 

Τό Ταμείο* μόνο·, τους. 

Καί φορτώνουμαι χαζονια 
Καί φουφοϋδες χαί τζιμπίδες, 
Όνειρα χρυσά κ' ελπίδες 

Σάν τόν Σερπιέρη μου. 
Κ al '« τό Λαύριο τά πριμνίζω 
Γιά νά τρώ xat νά γεμίζω 

Τό μιχρό κεμέρι μου. 

Εκεί πλέον θά καθίσω 
Νά 'μιλώ γιά μεταλλεία 
ΚΓ Οχι γι' αρχαιολογία, 

Μέ τήν Συντροφιά μου. 
Καί νά εύρω τρόπον θείον 
Γιά νά φτειάνουν τό χρυσίον 

'Σ τήν Καλλιφουρνία μου. 

Τώρα πλέον δέν μέ μέλλει 
Ά ς γκαρίξουν, άς γκρινιάξουν, 
Σάν τούς σκύλους θά λυσάξουν, 

Αύριον ή μεθαύριον, 
Που θ' άκούν' νά με θαυμάζουν 
Καί οί πάντες νά μέ κράζουν 

Τής Πατρίδος À a ó p t o v , 


