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Εις δύω των προηγουμένων φύλλων της 
ημετέρας εφημερίδος προσεπαΟήσαμεν έκ 
^ών ενόντων νά οώτωμεν τοις ήμετέροις 
«ναγνώσταις ιίέαν τινά της περί τ<3ν έν 
"Ολυμπία ανασκαφών ξυγγραφης τοϋ περι
σπούδαστου ημών φίλου, του πολυμαΟοϋς 
ΙΙαυσανίου της νεωτέρας Ελλάδος κ. Δε-
ληγεώργη, ούτινος τό κλασικόν έργον της 
ί ν "Ολυμπία εκδρομής ύτό τόν λίαν κολα-
κευτικόν εις τό Άγγλ ικόν ιδίωμα τίτλον 
π ι κ ν ί κ μεταγλωτισθίν κατεχωρίσθη εις 
τον «Χρόνον», ή τούς «Καιρούς» του Λον
δίνου, ώςήΟελεν είπει έτερος κλασικός άνήρ. 

Ά λ λ ' ή «Έφημερίς τών Συζητήσεων», 
απαντώσα πλαγ ίως εις τόνκ'Αριστοφάνην», 
ειπεν ότι ή τιμή και δόξα της μεταφρά
σεως ταύτης δέν ανήκει εις τόν συντάκτην 
αύτης κ. Δεληγεώργην, άλλ'εϊς έτερον άρ-
χαιολόγον, τόν περιφανή παρ" ήμϊ; Γερ-
μανόν χ. Σχλήμαν, τόν και μυλιόρδον έν 

Μυχήναις έπικληΟέντα, ώς βέβαιοι ή σύζυ-
γο'ς του Σοφία· ούτω δέ σπίύσασα ή ιΣυ-
ζήτησις» ακουσίως μας απεκάλυψε τόν με
ταξύ τών δύω αρχαιολόγων Σχλήμαν και 
Δεληγεώργη υπάρχοντα άπό τίνος αμοι
βαίο ν Οαυμασμόν, διότι άμα τό εις Όλυμ-
πίαν π ι κ ν ί κ μετεφράσΟη υπό τοϋ εύοαί-
μονος κατόχου τών θησαυρών τοϋ Ιϊριά-
μου, αμέσως ή «Έφημερίς τών Συζητή
σεων» έζήτησε νά καταστήση πάντας ημάς, 
τούς άμούσους τοϋ "Αστεως κατοίκους, 
κοινωνούς του θαυμασμού αύτης ώς προς 
την άξίαν, τό μέγεθος και τήν σπουδαιό
τητα, ήν έχουσιν αί υπό τοϋ κ. Σχλήμαν 
έν Μυκήναις άπό τίνος άρξάμεναι άνασ/.α-
φαί, αίτινες μέλλουσι κατ' αυτήν άρδην ν' 
άνατρέψωσι τήν σπουδήν και μελέτην τών 
αμίμητων επών τοϋ αθανάτου τέκνου της 
Ιων ίας . 

Έάν ήνε αληθές δτι τα μεγάλα πνεύμα
τα παντοϋ και πάντοτε συναντώνται, εάν ή
νε αληθές επίσης οτι ό Σωκράτης και ό 
"Πλάτων, ώς ό Κομφούκιος και ό της Μα-

επρέσβευον δοξασίας, διατί τάχα νά μή 
παραδεχΟώμεν ότι και οι δύω αρχαιολόγοι 
Δεληγεώργης και Σχλήμαν τάς αύτάς 
περί αρχαιολογικών θησαυρών πρεσβεύουσιν 
αρχάς ; — Ό μέν ύπό τα κεκαυμένα της 
Τροίας χώματα και μετά παρέλευσιν τρισ-
χιλ ίων ετών άνασκάψας ευρίσκει ανέπαφους 
τούς πολύτιμους τοϋ Πριάμου θησαυρούς, 
πρός ους αμαθείς Γερμανοί και "Αγγλοι 
άρνοΰνται πάσαν γνησιότητα, ό δέ ύπό τά 
πτωχά τοϋ Λαυρίου χώματα ανακαλύπτει 
θησαυρούς, οιτινες, άν τήν Ελλάδα δέν έ-
πλούτησαν, αυτόν ομως απήλλαξαν παν
τός χρέους και πάσης μερίμνης βιωτικης· 
ό μέν δια τών έν Τροία ανασκαφών άπέδει-
ξεν ότι ή ομηρική γλαυκώπις ΆΟήνη είχε 
τωόντι κεφαλήν γλαυκός, ό δέ δια τών έ·· 
Λαυρίω αποκαλύψεων έβεβαίωσεν ο 
Αθηναίοι έχουσι κεφαλήν πετεινού [zc-.i. 
νόμυαλοι). 
Ό μεταξύ λοιπόν Σγλήμαν και Δε7α]γεώρ« 

γη υφιστάμενος άπό τίνος αμοιβαίος θαυ
μασμός έχει τι σφόδρα συγκινητικόν, ώς 

χαβαράτας της Ινδικής Τλιάδος συγγρα- j ορθώς παρετήρησέ τις τών ημετέρων, wpo-
φευς τας αύτάς περί Οεοϋ και Θεότητος 'τρέψας αμφότερους τούς κλεινούς άνδρας 

Σε προσκυνώ ως χύρίον, αφέντη μου Σουλτάνο ! — Καλώς \ τον ακιστον Γκιαουρ, τον άνανδρο Μιλάνο. 

Αριστοφάνης 



νά μή άποκάμωσι μηγανώμενοι τοί«ΰτ* 
και τηλικαΰτα άρχαιολογήματα, έκφράσας 
συνάμα και τήν έπι/ρατοϋσαν ίδέαν ότι ή 
σιβυλλιακή διατριβή τοΰ "Ελληνος πολι
τικού χρήζει Δηλίου κολυμβητοΰ πρός κα-
τάληψιν , και ισχυρισθείς ότι αυτός ούτος 
ό κ. Δίληγεώργης, ούτινος τήν άριστάρ-
χε·.ον κριτικήν περί την έξήγησιν σκοτει
νών τίνων "/ωριών περί "Ολυμπίας, του 
ΙΙαυσανίου και Ξενοφώντος, πάντες οί παρ' 
ήμΐν λόγιοι άπεθαύμασαν, ισχυρισθείς, λέ-
γομεν, ότι αυτός ούτος ό κ. Δεληγεώργης 
έχει χρείαν έρμηνευτοΰ, ι ν α νοήιη όσα έ-
οιλοτέχνησεν ό πρωτότυπος αύτοΰ κάλαμος. 

'Επι τέλους έχομεν χαί ημείς μετά των 
συντακτών τής φίλης «Κλειοΰς» πλήρη 

Οι Αυστριακοί δεν δύναντοχ να ή ίυχάσω-
σιν ουδέ στιγμήν άπό τής ημέρας, καθ' ήν 
άπεδόθη εις τόν Μιλάνο ν ό βασιλικός τ ίτλος . 
Καθ' έκάστην άγριεύουσι περισσότερον και 
παραννέ7.λουσιν εις τον Μιλάνον ν ' άπορ»· 

χθες, έκηρύχθη άναρμόίιον νά δικάση Ικ\ 
τής άφορώσης τάς έχλογικάς παραβιάσεις 
κατηγορίας. ΙΙούφ. 

Ή Βουλή συνήλθε και πάλιν, άλλα κατ' •—Γ- , 
εύτυχίαν οι κκ. βουλευταί ήσαν όλιγώτεροι ρίψτ) τό βασιλιχόν διάδημα. Ό Μιλάνος ό-
τών τής πρώτης συνεδριάσεως, και ώς έκ μως ευρίσκεται είς πολλήν στενοχωρίαν και 
τούτου ή συνεδρίασις διελύθη. Τό μόνον κα
λόν, όπερ ίφερεν ή δευτέρα συνάθροισις των 
κχ. βουλευτών, εΐνε ότι ό γέρων Καλλιφρο-
νας έσήμανε τον κώδωνα περισσοτέρας φο
ράς άπό τήν πρώτην συνεδρίασιν. 

Φαίνεται ότι οί κκ. βουλευταί θά σκέ 
πτωνται πώς νά δμιλήσωσιν είς τό Κοινο-
βούλιον περί τών μεγάλων συμφερόντων τ η ; 

τήν πεποίθησιν ότι ή δυστυχής γλαυκώπις | Πατρίδος, και διά τοΰτο ίσως δεν εύηρες-ή 
'Αθήνη και αί σκιαί τών ηρώων τών Μυκη-. θηυαν ακόμη νά άφήσωσι τάς επαρχίας των 
νών , φεύγουσαι τήν ερμηνευτικής κοπίδα χ α ? £ Ε£ς τ ο "Εθνος, τό όποιον έχει τοιού 
του χ. Σχλήμαν, θά εύρωσι μικράν τινα ά· 
νεσιν επί τών πολυθρυλλήτων Λαυριωτικών 
έκβολάδων, ας Ισωσεν ή πολιτική και χρη
ματιστική μεγαλοφυία του κ. Δεληγεώργη. 

τους αντιπροσώπους. 

ΦΥΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ 
Τό είδικόν δικαστήριον σκέπτεται τί νά 

Αποφαοίση περί τής δίκης τοΰ Υπουργείου 
Βούλγαρη, επειδή 6 συνήγορος τών κατη
γορουμένων κ. Τυπάλδος ειπεν ότι τό δικα
στήριον δεν πρέπει νά δικάση τους κατηγο
ρουμένους δι'έκλογικάς παραβιάσεις, καθότι 
τό περί εκλογών κατηγορητήριον τής Βου
λής δέν ορίζει και τον τόπον και τήν ήμέ-
ραν και τήν ώραν χαί τήν στιγμήν και υπό 
τίνων και κατά τίνων έγένοντο αί έκλογι 
και παρανομίαι. Έκτος δε τούτων και διά 
ΐϊοίων μέσων διά μαχαιρών, διά πιστολιών, 
δια ροπάλων ή διά γρόνθων ; 'Έν και μό
νον έπρεπε νά πρόσθεση ό κ. Τυπάλδος, ότι 
ή Βουλή δεν ορίζει και είς ποιον μέρος έκ-
τυπήΟη ό είς και είς ποιον ό άλλος· είς τήν 
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Ή Ύ ψ . Πύλη έδωσε πέντε τύφλας είς 
τάς περί είρή\ης προτάσεις τών Ευρωπαίων. 
Δέν είξεύρομεν ποίαν ύποδονήν Οά λάβη 
παρά τοις Εύρωπαίοις ή πεντάλφα τής Υ 
Πύλης· εάν όμως παρατηρήσωμεν τόν θυ 
μόν τών 'Ρώσσων, πιστεύομεν ότι τα φά 
σκελα, διά τών οποίων ή Πύλη έτίμησε 
τούς Ευρωπαίους, Οά τα ς\οέψη καθ' εαυτής 

ράνην, είς τήν κεφαλήν, είς τόν όμφαλ ,ον 
εις "τα έμπροσθεν ή εις τα όπισθεν ·, 

Υ. Γ. Τό είδικόν δικαστήριον,συνεδριάσαν 

.έν είξεύρει τί νά κάμη· ομοιάζει μέ τόν 
σκύλον εκείνον, όστις, ένώ πεινά και έχε: 
ενώπιον του τό μαγείρευμα, δέν τολμά νά 
προχώρηση βήμα, φοβούμενος τόν αύθέντην 
του. 'Αφ' ενός θέλει νά ήνε βασιλεύς, άφ' 
ετέρου φοβείται τά ουρλιάσματα τών αυ
στριακών παρηγορείται όμως πάλιν , επει
δή βλέπει ότι οί 'Ρώσσοι έπιθυμοΰσι νά ήνε 
βασιλεύς. = 

Ό αριθμός τών έν Σερβία 'Ρώσσων έθε-. 
λοντών καθ' έκάστην αυξάνει. Κατ' αρχάς 
ήσαν 1 5 χι) , . ,τώρα έγιναν περισσότεροι τών 
είκοσίν. "Ωστε ευκόλως δυνάμεθα νά είπω» 
μεν, ότι ή 'Ρωσσία, και όχι ή Σερβία, πόλε* 
μεϊ κατά τών Τούρκων. 

Τό βασιλικόν αξίωμα ήρεσε πολύ είς τόν 
Μιλάνον, περισσότερον δέ είς τήν σύζυγό> 
του Ναταλίαν. Και οί δύω μάλιστα παρευ 
ρέΟησαν ως βασιλείς είς τό συμπόσιον, τό 
όποιον έγένετο παρά τω Γενικώ Προξενώ 
τής 'Ρωσσίας έν Βελιγραδίω έπί τή έπετείω 
ήμερα τής εορτής τοΰ ονόματος τοΰ αύτο-
κράτορος τής 'Ρωσσίας, και έκαμαν προπό
σεις ύπερ τοΰ Αύτοκράτορος και τής Αυτο
κράτειρας πασών τών 'Ρωσσιών. Τό νοστι-
μώτερον δέ εΐνε, ότι έμέθυσεν ό Μιλάνος και 
ή Ναταλία έκ τής πολλής χαράς των , κα
θώς και όλοι οί συνδαιτημόνες, οιτινες τό
σον πολύ ένθουσιάσθησαν,ώστε ολίγον έλει 
ψε ν' άνακηρύξωσι τόν Μιλάνον αύτοκράτο 
ρα τής Σερβίας. = 

Οί Τοΰρχοι πο7>εμι<Γ«' απελπίζονται, όσα» 
βλέπουσιν ότι έπλησίασεν ό χειμών, και πρά 
πάντων διότι δέν έχουσι πιλάφι, καφφέ και 

σιμποϋκι. = 
Τούς εξής καλούς λόγους είπε περι 'Ελ ' 

λάδος επίσημος τις "Αγγλος α Τήν μέν Έλ« 
λάδα καθ' έαυτήν έγώ ποιοΰμαι περί πολ
λού, τήν δέ κυβέρνησίν της οΰτ» τ ιμώ, ούτε 
σέβω. ΤΑρά γβ έκυβέρνησε πέντε μόνον πό
λεις ούτω καλώς, ώστε νά διαπιστεύσωμεν 
αύτη πόλεις δέκα ·,» Τί λέγουσιν εις ταϋτα 
οί μεγαλοκέφαλοι πολιτικοί τής "Ελλάδος; 

Πολλοί ήπόρησαν διατί τό ψήφισμα τής 
εν τη Ηνυκί συναθροίσεως έγράφη είς άρ* 
χαίαν γλώσσαν. Δι' ούδένα άλλον σκοπόν 
έγένετο τοΰτο, ή διά νά κάμωμεν περισσο-
τέραν φιγούραν είς τους Ευρωπαίους, και νά 
τοις δείξωμεν ότι δέν έχάσαμεν ακόμη τά 
φώτα τών προγόνων μας, άλλά είξεύρομεν; 
νά γράφωμεν και είς τήν άρχαίαν Έ λ λ η -
νικήν. = 

Επειδή τό ψήφισμα τής έντ^Πνυκί συνα-

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΓΑΑΑΙΚΟΥ ΘΙΑΣΟΥ. 
ΣηχωΟήτε, σηκωθήτε, και πετάξετε μέ τρέλλα, 

Μέ χαρά πολλή και γέλοια 'ς τόν αέρα τά καππέλα, 
Και πρό πάντων σεις οί νέοι περισσότερον χαρήτε, 
Και γελάσετε μέ ζέϊΐ και σφικτά άγκαλιασθήτε, 
Και εσείς οί ευγενείς μας, οί ίππόται οί ωραίοι, 
Οί Βαρόνοι τής πεντάρας και οί Κ,όντιδες οί νέοι. 

Τά έμάθατε τά νέα \ . . δέν τά μάθατε ακόμα ; . . . 
Τήν Τετάρτη έπατήσαν είς του Πειραιώς τό χώμα 
Ή Γαλλίδες τοΰ θεάτρου, ή κοντράλταις και ή πρίμαις, 
Που θά κάνουν τόν χειμώνα χίλιαις δύω παντομίμαις, 
Και θά βγαίνουν κάθε βράδυ 'ς τή σκηνή ξεγυμνωμέναις, 
Διά νά ευχαριστούνε τ^ς σεμναϊς μας lifi παρθέναις. 

Μα τ ί ώμορφαις ποΰ εΐνε ή καινούριαις μας Γαλλίδες ! 
"Eyouv μάτια ποΰ μαραίνουν και ολόχρυσες πλεξίδες· 
"Εχουν χείλια σάν κοράλί, και μικρό κι' ώραΐο στόμα, 
Και λαιμό παχυ, αφράτο, και κοντά 'ς αυτά άχόμα 

Έχουν στήθεια σάν τό γάλα , γάμπαις ώμορφαις, βαρβάτα<ς4 

Και μέ σχέρτζα εΐνε δλαις χαί τζακίσματα γεμάταις. 

Μα σ' αύταΐς τί]ς πριμαδόναις ειν' ακόμη και μιάάλλτ) 
Ποΰ, καθώς μου λένε όλοι, εΐνε Κόμησσα μεγάλη 
Τόσα χρόνια 'ς τό Παρίσι, κι' Όγανώφ τήν ονομάζουν, 
Και τά σπάνια της κάλλη έξυμνοΰν κ' εγκωμιάζουν. 
Αύτη πλέον τόν χειμώνα χωρίς άλλο θά τρελλάνη 
Τους ίππότας, και πρό πάντων τόν άν3ρεϊον Δεληγιάννη. 

Ό Μαρτύ μέ τόσους φίλους έχιιτέβη 'ς τόν Περαία, 
Και επήγαν κ' εσταθήχαν έμπροστά 'ς τήν προκυμαία, 
Κι' αμα είδαν τί]ς Γαλλίδες, τί)ς χαιρέτησαν μέ χάρε, 
Και έκείναις ολοένα έχουνειοΰντο μέ καμάρι, 
Και αρχίσανε αμέσως νά γελοΰν, νά χωρατεύουν, 
Και τά χέρια και τά πόδια μέ τους φίλους νά "μπερδεύουν 

(Ιροίσεως εγράφη εις τήν γλώσσαν τοΰ Δη
μοσθένους, πολύ πιθανόν τά ψηφίσματα τών 
τυχόν γενησομένων συναθροίσεων νά γρα-
φώσιν είς τήν Πινδαρικήν γλώσσαν. 'Εάν 
γίνη τοΰτο, εΐνε ανάγκη ό κ. Πρωθυπουρ
γός" νά μελετήση τόν Πίνδαρον διά νά α
πάντηση, ή, άν δέν εύκαιρη, νά κάμη πλη-
ρεξούσιόν του τόν άρχισυντάκτην τοΰ «Έ-
θνικοΰ Πνεύματος» κ. Γονίδην, όστις έξ α
παλών ονύχων είξεύρει τήν Π'.νδαρικήν διά-
λεκτον. = 

Οί έν Γερμανία ευγενείς κοσμώσι τούς 
οίκους των διά κεράτων, καθότι, ώς λέγου-
©ι, τό κέρατον εΐνε σύμβολον ευγενείας και 
γενναιότητος. Αέγεται ότι και οί αξιότιμοι 
Ιδρυταί τής Α θ η ν α ϊ κ ή ς Α έ σ χ η ς , μι 
μούμενοι τους ευγενείς τής Γερμανίας, προ 
τίθενται νά κοσμήσωσι τήν είσοδον τής Αέ 
•χης διά κεράτων έλάφου. 

Ό συντάκτης τής φίλης «Εφημερίδος» 
κ. Καμπούρογλους άπεκλείσθη τοΰ Ν υ μ 
φ ώ ν ο ς τών νέων τραγωδις·ριών τοΰ γαλ 
λικοΟ θεάτρου. Ώς έκ τούτου ήρχισε νά 
γράφη πύρινα άρθρα κατά τής Κυβερνήσεως. 
Αίσθανόμεθα και ήμεις τήν βαθεΐαν λύπην 
τοΰ φίλου κ. Καμπούρογλου, π7^ήν άς προσ 
παθήση νά ο ί κ ο ν ο μ η 0 ή έπί τοΰ παρόν 
τος είς άλλο μέρος, και ακολούθως βλέ 
πομεν. = 

Φαίνεται Οτι ό συντάκτης τής «Στοάς» 
κ. Βαμπάς δέν θά πίνη πλέον πολλήν μ π ύ 
ρ α ν, χαί δι' αυτό δέν ανακαλύπτει ύδρα· 
γωγε ϊα είς όλα τά μέρη τής πρωτευούσης 
"Εως τώρα άνεκάλυψε τόσα πολλά, ώστε 
έάν έτίθεντο είς ένέργειαν, ήθελον μεταβάλ 
Χει τήν πόλιν τών Αθηνών είς Κωπαίδα 
Τοΰτο, φαίνεται, προβλέπων ό κ. Δήμαρχος, 
δέν έδωσεν ούδίμίαν προσοχήν είς τά ύπό 

. τβΰ χ. Βαμπα άνακαλυφθέντα υδραγωγεία. 

( Ι δ ι α ί τ ε ρ α Τ η λ ε γ ρ α φ ή μ α τ α . ) 

ο ϊ ν ι τ σ α , 23 Χε·πτ(μβρίου 1876· 
Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ν Κ ο υ μ ο υ δ ο ΰ ρ ο ν . 
Αίαν κατεπείγον και απόρρητον. ΧΟές μετά 

5,000 Άκαρνάνων είσήλασα είς τό 'ΟΟω-
μανικόν. Κατά τήν πορείαν συγχροτήσας 
μάχην έκ τοΰ συστάδην μετά δισχιλίων 
"Όύρκων τακτικών, έτρεψα εις φυγήν. Χί-
.ιοι έννεακόσιοι νεκροί καλύπτουν τό πε

δίον τής μάχης. Ταύτην τήν στιγμήν ευρί
σκομαι πρό τών Ιωαννίνων και πο7»ιορκώ 
ταΰτα. Πέμπω εις Αθήνας 200 χανούμισ-
σας παρθένους αιχμαλώτους και χι7αους 
Κιρκασίους. Ζήτω τό "Εθνος. Γ ρ ί β α ς . 

Β ε ρ ο λ ί ν ο ν, 23. 

Κατ' άκολουθίαν τών άπανταχοΰ τής'Ελ-
λάδος γενομένων μεγάλων διαδηλώσεων, ή 
Ελληνική Κυβέρνησις ήγόρασεν έν Γερμα
νία 500 χ ιλ . όπλα όπισθογεμή, χίλια μυ-
δροβόλα και 50 γ ι λ . ρεβόλβερ προς έξοπλι-
σμόν τής Εθνοφυλακής, ής τόν διοργανι-
σμόν κατά διαταγήν τοΰ Βίσμαρκ κατέρχε 
ται ό Μόλτκε όπως άναλάβη. 

ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ. 
'Π μυθολογουμένη χιβωτός τοΰ Νώε δέν 

θά περιείχε τοσαΰτα ζώα, όσα ένέκλειε τήν 
εβδομάδα ταύτην τό μικρόν τοΰ «Αριστο
φάνους» κιβώτιο ν. Ούτως ό φίλος μας Σ. 
Α. Α. (Σκόχος ό νεώτερος), οίστρηλατη-
Οείς, μας έπεμψε στίχους ευφάνταστους 
περί τών τριών ρητόρων τής Πνυκός, οιτί-
νες μας συνεβούλευσαν 
Να κολλησωμεν ώς ψείρα·.; εις τοΰ Τούρκου το κρανίον, 
Ώς κολλούν ο\ θεσοΟήραι εις το Κεντρικον Ταμείον. 

Τελευτών δέ συμβουλεύει 
Περί τούτων οτι τρέττε'. ή Κυβέρνησις ν' ίκούβΥ) 
Και τήν συνετήν τήν γνώμτ,ν Δημοιθένους τοΰ Βουρ-

δούιη, 
ούτινος, φαίνεται, οικείος τυγχάνει ό φίλος. 
"Επίσης ό φίλος Μακιαβέλης (ΙΙαρασκευαί-
δης), άγνοοΰμεν ό άνθρωπος τί άνήχεστον 
δεινόν παθών, έγραψεν ό ευλογημένος δύο 
ολόκληρους πηχυαίας κόλλας περι ενός ο
νείρου του, Οπερ καθ' ημάς ουδέν προοιωνί
ζει, ή τήν έν τώ μέλλοντι ταχίστην φρενο-
ληψίαν του, δι' ήν άπό τοΰδε τω συνιστώ 

μέθα περισσότερων τρελλοί άπ' αυτόν, èàv 
ήθέλομεν τόν δημοσιεύσει. Εις Δ ο 0 λ ο ς 
"Ε λ λ η ν (ό κ. Χρ. Ζάππας) μας πληροφο
ρεί ότι οί Βούλγαροι πλησιάζουσι νά κατα-
λάβωσι τήν Μακεδονίαν όλην, χαί παραπο
νείται ότι ήμεις ένταΰθα κοιμώμεθα, ως αυ
τός ίσως όταν έγραφε τήν έπιστολήν του. 
"Ετερος (ό κ. Αάντς) μας έστειλε τούς εξής 
μεστούς αισθήματος στίχους 

Φίλος ιτρίν εΰτυνισμένος, τ«Λρα ομως μίλ ις ζΐ), 
Kt' 3ν ζΐ) είναι νεκρ<ιΐ;ίένθς, επειδή οεν ζΐ| μαζύ-

"Κ,γι ύγείαν. 'ΐΐ τοΰ τάφου μου τα βάθη 
Θα κρύψω τήν άγάτ») μας και τα πικρά μας πάθη. 

Δεν θα χωρισθώ. 
Γ ιατ ί , σκληρέ, ήρνηθης ψυνήν ποΰ σ' άγαποΰσε, 
Ποΰ έθυσκίζετο για σε, το πάν περίϊρονοΰσε ; 

Υ γ ί α ι ν ε . · . Πριν αναχωρήσω, 
Χρίος θεωροί άπαρα'τητον vi ai αποχαιρετήσω. 
ΕΓσ' ωραίος ώ; εν βόδον, πλήν με τήν ίιαφοράν 
•"Οτι où ακμάζει; πάντα, το δε ρόδον μίαν çopav. 

Κ al τοΰ χρόνου· 

Τέλος ό φίλος Δ. Β. (ό ιατρός κ. Μπα-
λάνος) μας έστειλε τήν έξης ίατροφιλοσο-
φικήν γνωμάτευσιν, δι' ήν τόν άποθαομά-
ζομεν είλικρινώς. 

Κ ο ι λ ι ά ό τ α ν φ ο υ σ κ ώ ν η , 
Γ κ α ς - ρ ω μ έ ν η φ α ν ε ρ ώ ν ε ι . 

Κ ύ ρ ι ε Α ρ ι σ τ ο φ ά ν η ! 
Είδα καθ' ύπνον τόν κύριον Άθανάσιον 

Καθαρόν έξ Αταλάντης μεταβεβλημένβν 
είς μέγα κ ο ύ τ σ ο υ ρ ο ν. 

Ε!ς φιλολήθης. 

Κ ύ ρ ι ε Α ρ ι σ τ ο φ ά ν η ! 
Χθες μία κυρία περιπατοΰσα έμύριζε τήν 

κάλτσαν της. Παραλείπω δέ τούνομά της, 
διότι θά δυσαρεστηθί) και θά τήν μυρίση πά
λιν περισσότερον. Εις φιλαλήθης. 

Φ ί λ ε Ά ρ ι σ τ ό φ α ν ε ς ! 
θ ά όίψω μίαν κωμωδίαν έπιγραφομένην 

μεν τομείς Κέρκυραν ταξείδιον. Έτερος (ό «Ό Χορός αοΰ Στραβοΰ έν Αομπόβω τής 
κ. Κοκίδης) μας έγραψε περί Κ ο σ μ ο γ ο- Ηπείρου».—Τήν δημοσιεύεις ; 
ν ί α ς διάλογο ν, προλέγων ήμϊν ότι Οά ή- ν. >Αρ. - Α ν ^ [ Λ ^ π ν ε 5 , Α ά μ α ; ώ χ α μ ^ . 

Κ' έγελούσανε οί φίλοι τοΰ Μαρτύ μέ τάς Γαλλίδας, 
Κι' όσο έβλεπαν τά πουφ των , τάς ωραίος των πλεξίδας, 
Και τά στήθεια των και τάλλα θέλγητρα των , λαχτάριζαν, 
Και τά σάλια των έπεφταν και τά δόντια των έτριζαν. 
'Αλλ ' ό φίλος Βερτράν τότε για νά τούς χαροποίηση, 
Έστηλώθηκε εμπρός των μέ χαρά νά όμιλήση. 

""Ω ! μόν σερ άμί, τούς είπε, έγώ, κύριοι μου, νοιώθω 
•Κατά βάθος, μήκος, πλάτος τής καρδίας σας τόν πόθο. 
Βλέπω ότι κάνετ' όλοι τά δυώ μάτια σας γαρίδα, 
"Οσον βλέπετε τήν μίαν και τήν άλλη ν όρχηστρίδα, 
Και γυρεύετε μέ λύσσα νά γευθήτε τό φιλί των, 
Και τριψίματα ν' αρχίστε και νά παίξετε μαζύ των . 

Μα για τοΰτο μή σάς μέλλη , και έτοΰτον τόν χειμώνα 
θέ νά έμπη ό καθένας άπό σας εις τόν Ν υ μ φ ώ ν α 

"oö Βερτράν και τοΰ Μαρτύ σας . . Ναί! σάς λ έ γω μή σάς μελλη. . 
Κι' άν σας άφιν' ό Ααβέρνης ελευθέρα τήν Φιορέλλη, 
Τήν Βερσόλ και τήν Κολλίνη, άλλ ' ημείς οί δύω όλαις 
θα άφινουμε νά παίζουν μέ τούς φίλους x α £ α μ π e λ α ι ς, 

Δι' αυτό σας λ έ γω , φίλοι, μή τόν πόλεμον ζητήτε· 
Επειδή, άν άληθεύση χαμμιά 'μέρα, θυμηθήτε 
Πώς 'ς τό κίνηαα τό πρώτον και τό Οέατρον Οά χλβίση, 
Κ' ή καλαίς μας πριμαδόναις Οά νά πάνε 'ς τό Παρίσι, 
Και σεις τότε είς τόν τοίχο θά κτβπατε τό κεφάλι, 
Και τά όοΰχα σας θά τρώτε άπ' τήν λύσσα τήν μεγάλη. 

'Αλλά δέν μου λέτε , φίλοι, γ ιατί πόλεμ» ζητείτε, 
'Αφοΰ ξεύρετε πώς όλοι τ α κ τ ί Λ ά Οά ττολεμήτε 
'Σ τά απόκρυφα εκείνα, τοΰ θεάτρου καμαρίνι* 
Μέ αυτά τών Παρισίων τά ωραία φιγουρίνια, 
Και Οά κάμνετε εφόδους σάν γενναία παλληκάρια 

Είς τούς κόρφους, είς τάς ζώνας, κ' είς τά εύμορφα ποδάρι* ; 

Και υπάρχει, δέν μοΰ λέτε, είς αυτόν τόν κόομον άλλος, 
Φίλοι, πόλεμος άπ' τοΰτον πιο ωραίος, πιό μεγάλος ; 
Αοιπόν όλοι σας ελάτε 'ς τοΰ θεάτρου τους Ν υ μ φ ώ ν α ς , 
Και γενήτε ένα σώμα μέ τάς νέας πριμαδόνας. 
Ό Βερτράν έτοδτα είπε, και οί φίλοι έχαρήκαν, 
Και άμέϊως μέ τά μοδτρα 'ς t ic : t*}}¿*£ ίρριχίηκβν. 



Β ο ύ λ γ α ρ η ς · Γρΰ, γρΰ, γρΰ, γρΰ, γρΰ ! — Δ ε λ η γ ε ώ ρ γ η ς . Νιάρ, νιάρ, νιάρ, νια ρ, νιάρ, νιάρ 

ΝΕΑΝΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ. 
8 Β'. 
ξεις ώθοΰ' έσνάτης άπονοησεο>ς και πλάνης, την άπελ-
ικσίαν.Έν τη ΰστάττ, αυτής πνοη ή τίγρις άναοείκνυται 
ύπί» ποτε <ρο6ερ4, ί ι ' ΐνός άλματος άναπηίώσα έπι τοϋ 
«ονέως της, όν σπαράσσει λυσσωοώς την ψυχήν συνάμα 
μετά τοΰ ανοΰί μιγνύουσα· "Ίσως έν τι, απελπισία τή 
«ροξερα κα!. δεινότατη αυτής, ή φύσις παρήγαγε τον 
χόσμον τοΰτον, έν ψ ε'ρπομεν ώς σκοιληκεςτόν έίημερον 
ημών σύροντες (ϊίον, άφ' ου καταρρέουσιν ώς ράκη σε-
σηπότος περικαλύμματος ΙίιγμβΙ, 8; 

χαί αί ευοαιμονίαι τ ί ;ν ανθρώπων ούοεν ίχνος έΐς τήν 
μνήμην έγκαταλιμπάν&υσαι, ενώ κνίζουσι και ?α-ανίζου-
σ'.ν ίσοβίως αυτόν οϋ μόνον τα παρόντα, άλλα και τα 
παρελθόντα και αυτά τα προσδοκώμενα δεινά, α μα'την 
να έκφύγϊ) αγωνίζεται, και αδύνατον έστί, και θεοΰ 
ίσ/ύν έν τοις στέρνοι; του αν ενείχε· Λέγουσι το γλυ— 
κύτερον μειδίαμα έμμανώς έοωμένης γυναικός εΤναι έκεϊ 
νο, όπερ μειδία δάκρυ πλέον τό όμμα έλουσα. Και έν 
αύτη λοιπόν τη υπάττ, ευδαιμονία μεμινμένη ή οδύνη 
ενυπάρχει. Ουδείς, απολύτως ουδείς ές απάντων τών 
ανθρώπων θα ήσθάνθη έν τη ψυχή του οΤκτον κα'ι έ'λεον 
τοσούτον, οΰίε τοσούτω φιλεύσπλαγχνος 0' ανεδείχθη 
υπό τών αισθημάτων της άγαθότητο; και φιλανθρωπίας 
κατακλυσθείς, όσον ό Κέρων τήν στιγμήν έκείνην, τήν 
άγίαν έ/.είνην στιγμήν, καθ ήν τό θεϊον έπος εκείνο εςω-

^,ιε'ρα,- καλοΰμεν ή ετη. Άν^ΐπβρε'ρχοντβι α; ευ-ϊυχ'αι'/'^θη^ε τών χειλεων του, "Είθε ο: ίια^αϊο'. πάντες 

εΐχον μίαν κεοαλήν ίνα ί ιά μιας άπο-Λψω ταυτην.» 
"ίπρεπεν οΐ πανάγιοι οϊτοι λόγοι να ί ια ϊύγωσ ι τοΰ 
στόματος κοά νά πραγματωθώσι πρό τοΰ ανθρωπίνου, 
ές εκείνου τοΰ υπάτου λεγομένου όντος. Φωνή ηχηρότα
τη να όιέτρίχεν ως σμερδαλέος κεραυνός άπό περάτων 
μέχρι περάτων τό σύμπαν, βοώσα τό γλυχύθυμον έπος. 
Ί1 άνθρωπότης πάσα γενέσθω εν και καταστρας.ητω έν 
ένί. Γενέσθω. Και «Τναι ή μόνη έλπις, τών ελπίδων 
αληθεστέρα πασών, ότι ώς έγένετο, αν έγένετο διά μιας, 
και να καταστρατ,ϊ, τό παν έν μια· Τήν στιγμήν έκεί
νην μόνην θα δυνηθώσ<ν να εί'πωαιν οί άνθρωποι. Νΰν 
έγένετο ό κόσμος, τήν στιγμήν ταύτην* νΰν συντελείται* 
τήν στιγμήν ταύτην μόνην έζήσαμεν. Εΰδαίμονες οί 
ζώντες τότε άνθρωποι. .01 άνθρωποι, "ίΐϊοιατί νάπλα-
σθώσιν,άϊοΰ μόνο·, έκ τών έπί γης θηρίων έπέκρωτο ϋ 
ϋποϊέρΐισ'.ν^ πλασθίνίες δ\ϊτί νά μή ο'.αμείνωβιν έν φ 


