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TIMBE ΣΥΝΔΡΟΜΠΣ. 
Έ ν " Α θ ή ν α ι ς x a ! Π ε * ρ α ι ε ΐ 

ετησία δραχ. 1 2 , έξα ι^ν ία δραχ. 7. 
Δίά τά δήμιοϋΐα κατας-ήματα » 20 . 
r Έ ν τ α ΐ ς Έ π α ρ χ ο ι ς, 
ετησία δρ«y. 1 4 , εξΛμήνία δραχ. 8. 

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

ΤIMH ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 

Λι' εκας-ον στίγον διατριβών λεπ. 50 . 
Διχαστικών κατασχέσεων » 8. 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μο'-
νον του Παν. 11. Πηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ 
τυνδροαή είνε υποχρεωτική δι' εν ετος 

και προπληρώνεται 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 ΑΤΙΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΡΑ ΠΡΑΞΙΣ. |λαμπόπουλος, Οέλων ίσως νά δείξη τήνjπαύει νά εξαπατά, άν καί Ιχη κάμει δια-
πρός τον φιλεύσπλαγχνον αύΟέντην του |ζύγιον προς τήν αιδώ, την άλήθειαν, την Πρός τούς Συντάκτας τών Εφημερίδων. 

'Αντί παντός άλλου άρθρου, σπεύδομεν 
σήμερον νά άναφέρωμεν μετ' άγανακτήσεως 
κακοήθη καί αΐσ/ράν τινα πράξιν, τήν ο
ποίαν έπενόησεν ή νοσοΰσα κεφαλή του 
γνωστού συντάκτου τοΰ «Φωτός» Σοφο
κλέους Καρύδου. Ό άνθρωπος ούτος, πα
θών, φαίνεται, πρό πολλού τάς φρένας καί 
μή είξεύρων ποιον κατάλληλον μέσον νά 
άνευρη, όπως καταστήση ρόοινον τό ασθε
νές βαλάντιόν του, Οέλων δέ καί νά άντι-
πολιτευθήτόν πτωχόν «'Αριστοφάνην» μας, 
κατέφυγεν έν τ ή γνωστή του ασυνειδησία 
εις τό έξης δόλιο ν φαΰλον και πονηρόν τέ
χνασμα. Κατέπευε τον δεκαπενταετή δια
νομέα του Κωνστ. Χαραλαμπόπουλον νά 
έ/.δώση γνωστοποίησίν τινα, δΥ ής νά λέγη 
δτι ήγόρασε τόν τίτλον του ημετέρου « Α 
ριστοφάνους» καί νά παρακα?νή τούς τα
χυδρομικούς έπιστάτας νά τω σημειώσωσιν 
εν προς εν τά ονόματα τών έν ταΐς Έπαρ-
χίαις συνδρομητών μας. Ό Κωνστ. Χαρα-

ΰπακοήν του καί εύπείΟειαν, χωρίς νά εξέ
ταση περισσότερον, προέβη εις τήν έκδοσιν 
της έν λόγω αγγελίας· τινές δέ ηλίθιοι 
ταχυδρομικοί έπιστάται, χωρίς νά λάβω-
σιν ακριβείς πληροφορίας, έπίστευσαν έν 
τή αναισθησία των εις τό έμπεριεχόμενον 
της αγγελίας , και απέστειλαν προς τόν 
Χαραλαμπόπουλον σημείωσιν τών ονομά
των τών έν ταΐς Έπαρνίαις συνδρομητών 
μας, άτινα κατ' εύτυχίαν περιηλΟον εις 
χείρας μας. 

Δέν προτιΟέμεθα σήμερον νά άναπτύξω-
μεν τόν οίκογενειακόν καί δημόσιον βίο ν 
του Σοφοκλέους Καρύδου, καθότι εις πάν-
τας είναι γνωστή ή ποιότης τοΰ υποκει
μένου του· δέν δυνάμεθα όμως νά μή κρύ-
ψωμεν τό πρόσωπον έξ αποστροφής προς 
τήν Οέαν του άνθρωπου τούτου, όστις, άν 
καί δέν £χη ουδέν ιερόν, ουδέ οσιον έν τω 
κόσμω τούτω, άν καί εις πολλάς περιστά
σεις δολίως καί άσυνειίήτως έξηπάτησε 
πολλούς αγαθούς ανθρώπους καί άκομη οέν 

φιλοτιμίαν καί τά άλλα ευγενή του άν
θρωπου αισθήματα, άν καί πάντοτε έπενόη-
σε τά κακοηθέστερα καί άνοσιώτερα τεχνά
σματα προς πλήρωσιν του βαλαντίου του 
καί τό όνομα του σύρεται εις τάς αγυιάς ως 
Ονομα γενικής αποστροφής, τολμά άνευ τοΰ 
ελαχίστου ερυθήματος νά φαίνηται εις τήν 
κοινωνίαν ως ήΟικοδιοάσκαλος καί νά κρατή 
τόν δημοσιογραφικό1; κάλαμον, τόν όποιον 
εξευτελίζει καί κηλιδώνει μέ τάς ρυπαράς 
-/εΐράς του. Ώς νά μη ήρκουν δέ όλα ταΰτα 
τά σπάνια προτερήματα του, κατεχράσθη 
της ήλιθιότητος τοΰ Κωνστ. Χαραλαμπο-
πούλου και κατέπεισεν αυτόν νά έκδώση 
τήν περί ής ό λόγος άγγελίαν του, ζητών 
ούτω νά καταστρέψη πτωχόν νέον καί νά 
ρίψη αυτόν εις τάς φύλακας. Έν τούτοις 
δέν δυνάμεθα νά μή έλέγξωμεν πικρότατα 
καί τούς ταχυδρομικούς εκείνους έπιστά-
τας, οίτινες χωρίς νά λάβωσι πληροφο
ρίας, έφ' ών νά δύνανται νά βασισθώσιν, 
επί τοσούτον έτυ»> ώθησαν, ώστε έδωσαν 

Κ Η Π Ο Σ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. 

Σας προτρέπω, άναγνώσται, νά διαβάσετε μέ ζήλον 
Τάς ειδήσεις, όπου γράφω σ Τ 0 σημερινόν τό φύλλον, 
Επειδή έτούταις είναι καί σ π ο υ ΐ » ; α , ς Χ α | ^ γ ά λ α ι ς , 
Καί δέν έχουν άραις μάραις καί ψευτιαι , .,„0ώς ή άλλαις . 
ΧΟές ένώ καθόμουν έξω στό ώραΐο Σολωνεΐο, 
Μου τάς 'στείλαν άπ' της Πύλης τό επίσημο γραφείο. 

"Αν σας είπω όσα γίναν στήν καλή θεσσαλονίκη, 
θ ά σας πιάση νέος τρόμος, κρύος ίδρωτας καί φρίκη. 
*Αν καί τά έμάθατ' όλα άπό της εφημερίδες, 
"Οπου 'βγαινουν κάθε μέρα στήν 'Αθήνα σάν ακρίδες, 
Μά έγώ κατ' άλλον τρόπον καί διάφορον τά ξέρω, 
Καί για νά μή σας τρομάξω δέν Οά σας τά αναφέρω. 

Μή πιστεύετε ποτέ σας, άναγνώσται, εις έκεΐνα 
"Οπου λέγουνε οί ψεύταις κάθε 'μέρα στήν 'Αθήνα. 
Μέ έτοΰτα όπου λένε προσπαθούν νά σας τρομάζουν, 
Κ αί γιά τοΰτο κάθε βράδυ παραρτήματα σας βγάζουν 
Οί μεγάλοι Παυσανίαι καί οί δημοσιογράφοι, 
Κι' ό καθένας λέγει ότι ή Τουρκία κατεστράφη. 

Μή πιστεύετε εις όσα οί τρελλοί δημοσιεύουν, 
Επειδή μέ τούτα όλα σας γελοΰν, σας κοροϊδεύουν. 
Μή πιστεύετε καθόλου στήν δημοσιογραφία, 
Εις τό «Μέλλον» , στόν «Αιώνα», εις τήν «Παλιγγενεσία», 
Στόν σ π ο υ δ α ί ο «Νεολόγον», καί στόν Βιθυνό τόν Γιάννη, 
"θποι* άμα τούρ',η τΦ/α παραρτήματα μας κάνει. 

Μή πιστεύετε κανένα, άλλά μόνον, άναγνώσται, 
Βεβαιότητα καί πίστιν στόν «'Αριστοφάνην» δόστε, 
Έάν έχετε όλίγη είς τήν κεφαλή σας γνώσι , 
Επειδή αυτός καί μόνον εΐν' εις Οέσιν νά α&ς δώση 

Τριβείς πληροφορίας καί σωστάς περί Τουρκίας, 
^ £ ι ' της θεσσαλονίκης καί περί της Βουλγαρίας. 

ΦΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟ 



πλήρη πίστιν χαί πεποίΟησιν εις τούς άγυρ-, δημοιιζον λόγιο. : «όταν ό 
τικούς λ ί γους ενός τυχοδίωχτοί). Ταύτα τον μύρμιγκα, τοΰ δίδει πτερά 
πάντα ύποβάλλομεν ί ίς τον χ. Είσαγγε 
λέα καί παοαχαλούυ,εν αυτόν, όπως επι-
ληφθή μετά σπουδής και ταχύτατος των 
ανακρίσεων, καθότι ή ύπόΟειις «ναι λιαν 
σοβαρά και σπουδαία. Έάν άλλοτε έτιμω-
ρήθησαν παραόειγματικώς οί φαύλοι εκεί
νοι κ α ι αναιδείς τυγοδιώκται, οΐτινες ήπεί-
λουν * - λ - έντιμους οικογέ
νειας, οί κακοήθεις εκετπτπ - : ν , . ^ - ρ·ε~ε_ 
χειρίσΟησαν δεκαπενταετεΐς νέους προς Λ Υ Γ 

στευσιν εντίμων πολιτών, πολλώ περισσό-
τερον πρέπει νά τιμωρηΟή ό συντάκτης του 
«Φωτός» οιά τήν πράξιν ταύτην, ήτις ύπό 
του νόμου χαρακτηρίζεται ως κακούργημα. 
Πιστεύομεν ότι ή δικαιοσύνη Οά καταφέρη 
ΐσχυρόν ράπισμα κατά του άνθρωπου τού
του, όστις προσπαθεί πάντοτε δια ραδιουρ
γ ιών και πολλών άλλων πονηρών μέσων 
νά σφετερίζηται τών αλλότριων συμφερόν
των και κατέστη σκάνδαλον και φόβητρον 
εις την κοινωνίαν. 

Τελευτώντες, έφιστώμεν τήν προσοχήν 
τών συνδρομητών και αναγνωστών του 
ημετέρου «Αριστοφάνους», όπως μή εξα
πατηθώ σι ν άμα ίδωσι τόν ύπό του Καρύ-
δου έκόοΟησόμενον Άριστοφάνην. Ιδού δέ 
και ή κακοήθης αγγελία τοΰ Κωνστ. Χα-
ραλαμποπούλου, ήτις έγράφη κατ' εισήγη-
σιν του εντιμότατου Σοφοκλέους Καρΰδου. 

Κύριε Έπιστάτα του Ταχυδρομείου 

Σας παρακαλώ νά σημειώσητε εύανα-
γνώστως όπισθεν του παρόντος τά ονόμα
τα τών αυτόθι συνδρομητών τοΰ « Α ρ ι 
στοφάνους» καί νά μοί έπιστρέψητε αυτό 
αυθημερόν, εί δυνατόν, εντός ταινίας, έπ' 
ονόματι μου, και θέλετε μέ υποχρεώσει. 
Εις άμοιβήν δέ τής ευγενούς ταύτης και 
τής μετέπειτα προθυμίας σας Οά σας πέμ
πω όωρεάν τόν «Άριστοφάνην», τοΰ οποίου 
ήγόρασα τόν τίτλον. 

Έ ν Αθήναις, τΫ] 26 Απριλίου 1876 . 

Ι ί ω ν σ τ . Χ α ρ α λ α μ π ό π ο υ λ ο ς . 
Έπι τέλους <χνα<ρωνοΰμεν τό άλάνΟαστον 

Θεός όργισΟή 
και χάνεται». 

IIF.PI ΤΗΣ ΕΚΑΟΓΠΣ ΚΑΛΑΜΩΝ. 

Τήν 22 Μαίου ενεργείται ή βουλευτι
κή εκλογή Καλαμών διά τήν χηρεύσασαν 
Οέσιν. Λύω εισί κυρίως οί μέλλοντες νά 
κατέλΟωσιν εις τόν αγώνα* ό κ. Ηερρωτής 
άφ' ενός και ό Φλέσσας ή Τζάνες άφ' ετέ
ρου, ον, ώς βεβαιοΰσ:, Οά ύποστηρίξωσιν 
γ κ. Δαγρές, Μαυρομιχάλης και τίνες άλ-

τοΰ κατά τοΰ κ. Β ε ρ ρ Τ ^ 
τούτου προτίθενται οί περίφημοι ούτοι κομ-
ματάρχαι -ά πολεμήσωσιν έν τω προσώπω 
τοΰ κ. Περρωτοΰ τόν ΙΙρωΟυπουργόν, 1->α 
μή φανώσιν οί φωστήρες ούτοι ασυνεπείς 
πρός τά πολλάκις επισήμως έκδηλωΟέντα 
στηλιτικά φρονήματα των. Ει;αι άραγε 
ανάγκη νά είπωμεν' πρός τούς εκλογείς 
Καλαμών τήν ποιότητα αυτών ; Επαρχία 
οιακρινομένη επί νοημοσύνη, είναι δυνατόν 
ν ' αγνοί] ανθρώπους, οίτινες χάριν της ιδιο
τέλειας, της εμπάθειας και της κουοότη-
τος των γίνονται εκάστοτε τυφλά Οργανα 
τοΰ ενός και τοΰ άλλου πρός έξυπηρέτησιν 
καταχθόνιων πολιτικών σκοπών ·, "Ότε όλον 
το έθνος ειχεν έγερΟή, αυτοί ούτοι δέν έ-
πεκρότουν και έπεδο/.ίμαζον τά ύπό τών 
στηλιτών διαδραματιζόμενα ; Νυν δέ έτι, 
οτε και οί ασπονδότεροι εχθροί της Κυβερ
νήσεως άπέχουσιν ένεκεν τών κρισίμων πε
ριστάσεων νά μεμαΟώσιν ή νά άντιπολιτευ-
Οώσιν αυτήν διά τήν όντως Έλληνικήν πο-
ρειαν της, αυτοί δέν ύβρίζουσι ποταπώς 
αυτήν και έν συλλόγοις και έν έφημερίσι 
και παντού ; Πρός ανθρώπους λοιπόν, ών 
το παρελθόν είναι ευτελές καί έπονείόι-
στον, πώς είναι δυνατόν οί εκλογείς της 
Επαρχίας Καλαμών νά έμπιστευΟώσιν, 
άνευ εξευτελισμού, τήν ψήφον τ ω ν ; Ημείς 
τουλάχιστον γινώσκοντες τά ανδρικά- καί 
φιλελεύθερα αισθήματα τών συνεπαρχιω-
τών μας, ουδέποτε δυνάμεθα νά πιστεύοω-
μεν, οτι Οέλουσι ψηφίσει όντινα αυτών ύ-

πθε·εΐΕεΐ ό κατανΟόνιΟ;- ηύτηι- RiiMXunu.nff.ar 

προς αίσχος καί όνειδος της "Επαρχίας 
Κ αλαμών. 

Ο^ταλονίκη ό ημέτερος ι Γεώργιος 
λις εισήλθα ε ; ς τόν λιμένα, ϋψωσ 

A i Α Φ 0 Ρ Λ 

Συνελήφθησαν έν θεσσαλονίκη τεσσα-
ράκοντα τούρκοι, ώς ύποπτοι διά τόν ©ό-
νον τών ΙΙροξένων. Έπι τοΰ παρόντος υ
πάρχει ησυχία καί τάξις, οί δέ Τούρκοι 
τρέμουν καί φοβούνται, όταν βλέπωσι μά
λιστα χαί τά έν τω λιμένι προσορμισμένα 
,τολεμικα πλοί? . 

ΕνΟουο-αόοους υποδοχής έτυχεν έν 
"» Μό-

ε κατά 
τα εθισμένα την τουρκικήν σημαίαν καί 
εχαιρέτησε δΓ εί'κοοι κ α ί ενός κανονοβολι-
σμών τό τουρκικόν πολεμικόν Ί τ ζ ε δ ί ν , 
τό οποίον άντεχαιρέτηοε διά 13 βολών', 
άλλα δέν ϋψωσεν, ώς έπρεπε, καί τήν Έλ 
ληνικήν σημαίαν. Ό πκοίχογος κ. Σαχ
τούρης έζήτησε λόγον διά τούτο, ό δέ Ο
θωμανός πλοίαρχος εΐπεν ότι έγινε λάθος, 
και έν τώ άμα άνεπέτασε τήν Έλληνικήν 
σημαίαν. ΨαντασΟήτε τ ί π ά τ ε ρ ν τ ί Οά έ-
γίνετο, έάν ό Τούρκος πλοίαρχος δέν υψω-
νε τήν σημαίαν μ,ας ! 

— Έκαστος φρικιά άκούων, ότι ό συν
τάκτης τοΰ «Φωτός» Σοφοκλής Καρύδης 
κατήλθεν εις τοσούτον κακόηθες καί άτι-
μον μέσον, ώστε μετεχειρίσΟη όεκαπενταε-
τές παιδίον πρός έξαπάτησιν τών έν ταίς 
Έπαρχίαις συνδρομητών μας. Οί ίδόντες 
τάς είς τήν Είσαγγελίαν κατατεθειμένας 
διακηρύξεις, έλεεινολόγησαν τόν άνθρωπον 
οιά τό άπονενοημένον καί πρωτοφανές τού
το έγκλημα, τό οποίον δέν έφαντάσθησαν 
ούτε οί λωποδύται της Κωνσταντινουπό
λεως. "Εφριξε καί ό ΙΙρωθυπουργός καί ό 
Υπουργός της Δικαιοσύνης, άναγνόντες 
τήν σατανικήν έκείνην άγγελίαν. *Ας ίόω-
μεν άν ό κ. Είσαγγελεύς τών "Εφετών καί 
6 Κίσαγγελεύς τών ΙΙλημμελειοδικών Οά 
έπιταχύνωσι τήν άποπεράτωσιν τοΰ πρω
τοφανούς τούτου εγκλήματος καί τήν πα

ί ξ ε ι ό καταχθόνιος ούτος συνασπισμός ραδειγματικήν αυτού τιμωρίαν 

Είναι ψέμματα πώς τώρα σηκώθηκαν στό ποόάχι 
Καί έπιασαν τό τουφέκι οί ατρόμητοι Βούλγαροι, 
Καί έκάψανε τά σπήτια, καί έχάλασαν τούς δρόμους, 
ΚΓ έφεραν κακό μεγάλο καί είς τούς σιδηροδρόμους, 
Καί πολλών χιλιάδων Τούρκων έρρουφίξανε τό αίμα . . . 
,"0λ' αυτά γιά τούς Βουλγάρους, άναγνώσται, είναι ψέμμα. 

Είναι ψέμματα πώς μέσα στήν καλή Θεσσαλονίκη 
Άγριέψανε οί Τοΰρκοι καί έλύσσαξαν σάν λύκοι, 
ΚΓ είναι όλ' αρματωμένοι μέ σπαθί καί μέ κουμποΰρι 
Κι' όλοι «θάνατος, φωνάζουν, εις τό γένος τοΰ Γκιαούρη.» 
Κι' εΐναι ψέμματα πώς έχουν στό λιμένα τη? αράξει 
ΙΙολλά δίκροτα βαπόρια γ ια ασφάλεια καί τάξι. 

Είναι ψέμμα πώς Ουμώσαν αί μεγάλαι αί δυνάμεις, 
ΚΓ ότι επεσεν ό μέγας καί σοφός Σεχουλισλάμης, 
ΚΓ άπ' τή θέσι τοΰ Βεζύρη ό Μαχμούτ-ΙΙασάς κατέβη, 
"ΚΓ είς αυτήν τήν ίδια 'μέρα ό Μεχμέτ-'ΓΌυστή άνέβγ) 
Και γ ιά τούταις της αίτιαις σέ μεγάλη αταξία 
Καί είς σύγχυσι χΓ αντάρα είναι τώρα ή Τουρκία 

Είναι ψέμμα πώς άναψαν οί καπνοί τών Οΰλεμάδων, 
Τών Ίμάμιδων, καί όλων τών μεγάλων Δερβισσάδων, 
Καί ζητούν νά χάμουν μέσα εις είς τήν ΙΙόλι πολύ φόνο, 
Καί τόν ένδοξο Σουλτάνο νά γκρεμίσουν άπ' τόν θρόνο, 
Γιατί θέλει νά άφήση καί καλά διάδοχόντου 
Είς τόν Ορόνον της Τουρκίας τόν μονάχριβον υίόν του. 

Είναι ψέμμα πώς σέ λίγο Οά αράξουν είς τήν Πόλι 
Τών τριών αυτοκρατόρων ο'< εξακουσμένοι στόλοι, 
ΚΓ ό Ίγνατιέφ ό Π / ^ 6 υ ς καί στρατάρχης της 'Ρωσσίας 
]Ιώς επήρε π*Α*6ύς ναύτας εις τό σπήτι της ΙΙβεσβείας 

..ως έστησε άπ' έξω Ουώ μεγάλα πυοοβόλα 
Μήν πιστεύετ' άναγνώσται είναι ψέμματ' αυτά όλα. 

Καί καλά , αφού 'ναι ψέμμα καί τό ένα καί τό άλλο 
θα μοΰ 'πήτε, πώς δέν παύω άραις μάραις νά σας ψ ά λ λ ω : 
Αφου ολα είναι μΰΟοι καί ψευτιαίς χαί κολοκύθια 

Ιίοιό λοιπόν άπ' τούτα είναι ή πραγματική αλήθεια; I α λ Λ 0 , ν υ λ λ ο ν ' άναγνώσται, θέ νά σας εύχαρισττσω, 
Και αμέσως τήν μεγάλην άπορίαν σας Οά λύσω. . " 

— Οί έμποροι τοΰ Πειραιώς συνήλΟον 
χαί απεφάσισαν νά ώχυρώσωσι τόν ΙΙει-
ραια. Ή πραξις αυτη τών εμπόρων είναι 
αξιέπαινος καί λίαν πατριωτική. Διατί καί 
οί έν Αθήναις καί έν ταΐς Έπαρχίαις με
γαλέμποροι δέν συνέρχονται νά συνεισφέ-
ρωσι πρός άγοράν όπλων καί άλλων πολε
μοφοδίων, τών οποίων έ*/ομεν α π ό λ υ τ ο ν 
ανάγκην ; IIότε περιμένουσι νά δείξωσι τήν 
φιλοπατρίαν των ; 

-τ—ΚαλόνήΟελεν εΐσΟαι αί εφημερίδες νά μή 
γράφωσι τάς ενεργείας καί τάς σ /έψε ί ί τής 
Κυβερνήσεως έπι τών υφισταμένων ανωμα
λ ιών . Hpò ήμερων ήλΟον ί·> Αθήναις έκ 
Κρήτης δύω κατάσκοπ·&'., πρέσβυς δε τις 
λίαν εύφυώς εΐπεν ότι δέν είναι ανάγκη νά 
έξοδεύη εις κατασκόπους ή Τουρκική Κυ-
βέρνησις, άφοΰ τά πάντα προδίδονται άπό 
τήν Έλληνικήν δημοσιογραφίαν. Τήν πα-
ρατήρησιν ταύτην κάμνομεν καί είς τον κ. 
ΠρωΟυπαυργαν, όπως θέση χα}ανάν είς τό 
φλήναφον στόμα τού κ. ΙΌνίδου, όστις πρώ
τος πάντων αναγγέλλει Χ α ρ ά ς Ε υ α γ 
γ έ λ ι α . 

— Τά όπλα, άτινα εδόθησαν είς τούς 
φοιτητάς, διενεμήθησαν εις τούς μαΟητάς 
τών Γυμνασίων, διά δέ τούς φοιτητάς Οά 
παραγγελΟώσιν άλλα καλλίτερα. Ά ς ί'δω 
μεν έάν Οά άνε/Οώσι τοιαύτην προσβολτ,ν 
οί μαθηταί τών Γυμνασίων ! 

•—Ό φίλος μας κύριος Δ. ΙΙανταζής, 
τμηματάρχης τοΰ υπουργείου τής δημοσίας 
εκπαιδεύσεως, ή κ ο υ σ ε ν ή δέν ή κ ο υ σ ε ν 
ακόμη, ότι ό κ. Κ. II. Μανουσάκης, τα
κτικός συντάκτης τής «ΙΙαλιγγενεσίας 
χάριν τών δημοσιογραφικών άθλων του 
επιζητεί νά λάβη τήν Οέσιν του δΓ ενός 
ά λ μ α τ ο ς , ώς ό Γεράσιμος Μαυρογιάν 
νης αιφνιδίως προκατέλαβε τό ΙΙολυτε 
χνεΐον ·, 

— Τήν παρελΟοΰσαν Πέμπτην έτελέ 
σΟησαν δΓ όλης τής πολυτελείας οί γάμοι 
τοΰ κ. Όδυσσέως Πατρατζικιώτου μετά 
τής καλλιπαρείου καί διά πολλών προτε
ρημάτων κεκοσμημένης νεανίδος κ. Ελπ ί 
δος Αντωνίου ΙΙαναγιωτάκη. Εύχόμεθα 

άπό καρδίας τοίς νεονύμφοις έτη ΜαΟου-
σάλεια καί παν αγαθόν. 

— Μετ' άγανακτήσεως μανΟάνομεν ότι 
ό Στέφανος θεολογίτης Αμοργίνος εργά
της μεταβαίνει κατ 'αύτάς είς θήραν, όπως 
χειροτονηΟή ιερεύς καί έφημερεύση έν τώ 
έν Άμοργώ μητροπολιτικό) ναω. Καί τοι 
φρονουμεν ότι ό Σ. επίσκοπος θήρα-ς δέν 
θέλει προβή άνεξετάστως είς τήν χειροτο-
νίαν τοΰ είρημένου κυρίου, ούχ' ήττον όμως 
καλόν νομίζομεν νά τώ δώσωμεν καί ημείς 
τάς ακολούθους περί τοΰ υποκειμένου τού
του πληροφορίας. Ό άνωτΙ^-'-' '-'(""·" 0 

αξιών νά.^«<··««|-·ίΙ "* ίερατικον σχήμα, 
περικοσμεΐται ύπό τών έξ/]ς αξιόλογων 
προτερημάτων. 

ά) Ιίΐναι αγράμματος, (αλλά τοΰτο ίσως 
δεν εΐνε επουσιώδες, διότι σήμερον δυστυχ_ώς 
ώς κύριον προσόν μάλιστα θεωρείται ή α
μάθεια είς τόν ιερέα ! ) β') διέρχεται τάς 
ημέρας του έν κραιπάλη και μέθη. γ ' ) προ
καλεί συνεχώς έριδας καί φΓλονεικιας πρός 
έπίδειξιν τής παλληκαριας του* εσχάτως 
(/.άλιστα όλως άναιτίως επετέθη έν Άμορ-

ώ κατά φιλήσυχου τινός πολίτου, δν δει-
νώς κατεπλήγωσεν, ένεκα δέ τούτου κα-
τηγγέλΟη ποινικώς καί διατελεί ύπό κα-
ττ,γορίαν. 

Ώς τοιούτον λοιπόν συνιστώμεν τόν 
Στέφανον θεολογίτην 3ΐς τόν έπισκοπον 
θήρας. ΈπιφυλασσόμεΟα δέ νά επανέλθω 
μεν δριμύτεροι, άν ή ανάγκη τό καλέση. 

Ε·ς Αμοργίνος. 

εξ Εϋοώπης υοάσιιαζχ στε:εά >:αί ποΐ"/ιλό-
χροα διά Οερινάς ενδυμασίας. Οί Οέλοντες 
νά κάμωσι μέ συμφέρουσαν τιμήν θερινά έν 
δύματα άς προσέλθωσ: καί Οά εύχαριςηΟώσι. 

ΠΟΙΚΙΛΑ 

Ό Μακμ,αών καί ό Βίσμαρχ δΓ έκτετα-
Κ υ β έ ρ ν η -
τ·/ίς Eh-. 

μενης επιστο/.ης των προ^ 
σιν έπεκαλέ^Οητ«ν τήν Β«4»— Ύ "Ρ 
λάδος ρ?- -·-' ε Χ νί?°'-'^ '-'λ^ Ιώυρκιαςιχα-
νοποίησιν διά τόν οόνον τών προξένων των. 
ΓνωστοποιηΟείσης τής επιστολής ταύτης, 
ό επί τών Ναυτικών Υπουργός κ. Αυγε
ρινός διέταξε παραχρήμα τάς μαούνας τοΰ 
Πειραιώς νά άποπλεύτωσιν είς θεσσα-
λονίκην. * ^ 

ΚαΟά ήκούσαμεν μέ τά Γδιά μας ώτα, 5 
κ. Κανελλίδης, τό κ α κ ό π α ι δ ί , προτί
θεται νά συλλέξη έκ τής ιδιαιτέρας πατρί
δος του τριακόσιους Μανιάτας, διά τών 
οποίων εγγυάται , ώς λέγε ι , νά δεσπόση 
:ών Αθηνών καί νά έπιβάλ/.η τήν Οέλησίν 
του είς τήν Κυβέρνησιν. ΊΙμείς συμβου-
λεύομεν τόν κ. Κανελλίίην, άντί νά κάμη 
καί κόπον καί έξοδα διά νά ταξειδεύση είς 
:ήν πατρίδα του, νά συλλέξη τούς Μανιά-
τας τοΰ Τολογιοΰ, οϊτινες και γενναιότε
ροι είναι καί χονδρά σχοινία έχουσιν έν 
περιπτο'ισει δέ, καΟ' ή ' ό κ. Κανελλίδης 
χρειασΟή και σάπωνα, ό κ. Κουτούζης είναι 
πρόθυμος νά τώ προσσ·έρη τοιοΰτον. 

* * 

Ε I Δ Ο II Ο I Η Σ Ε I Σ. 

Τό έπι φιλοκαλία διακρινόμενον πιλοπω 
λείον τοΰ κ. Γάτ έπλουτίσθη κατ' αύτάς 
διά καπέλων ψαθίνων αρίστης ποιότητος, 
κομισΟέντων εσχάτως έξ Ευρώπης. Οί βου 
λόμενοι ποοσελθέτωσαν καί Οέλουσιν εύχα-
ριστηΟή καί διά τήν ποιότητα τών καπέλων 
καί διά τήν έφθηνήν τιμήν, είς τήν οποίαν 
Οά τά άγοράσωσι. 

Ό έμποροράπτης κ. Τζάννος Αθηναίος 
έκόμισεν εσχάτως είς τό κατάστημα του 

Ό σ υ ν τ ά κ τ η τοΰ «Φωτός» κ. Σοφο
κλής Καρύδης, παραφρονήσας έκ τής σφο-
δρας λύπης, ήν έπροξένησεν αύτώ ό πρόω
ρος θάνατος τής πεφιλημένης του Αθη
νάς, μονολογεί διά πολλών καί διαφόρων 
σ·/ημάτων καΟ' όλον τό διάστημα τής ημέ
ρας καί τής νυκτός. Πολλοί πλησιάσαντες 
αυτόν μας έβεβαίωσαν, ότι ή τρέλλα του 
παρουσιάζει επικίνδυνα συμπτώματα. Πα-
ρακαλοΰμεν όθεν τήν Κυβέρνησιν νά άπο-
στείλη τόν παθόντα είς τό κατάλληλο^ 
φρενοκομείον, πράττουσα ούτω φιλάνθρο)-
πον έ'ργον. * ν * 

ΣΚΗΝΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 

Τπό 
ΣΤΩΙΚ.ΟΥ. 

(Τδε προηγούμενον αριθμόν). 

•πκά κατακτούσαν παρά τοις φίλοις μου 
έξ'.διασμένην ίκανότη-.ά μου. 

Μετά μεσημβρίαν ό τ&ν ίερών μαθημά
των διδάσκαλος κ. Οίκονομίο-, § ν σύμπα
σα ή τάξις ε ι χ ε π ά ρ ε ι σ τ ο χε^-. κ α τ ά 
τ τ ν κοινήν εκφρασιν, έβράδυνε νά έλΟη κ ^ 
πάντες εΓχομεν συμφωνήσει επωφελούμε
νοι τής βραδύτητός του νά άπέλΟωμεν, 5τε 
αίφνης έπεφάνη ούτος έν τ ί ] πλατεία· πά
ραυτα επιτροπή τις αυτόκλητος προσήλΟεν 
εις άπάντησίν του, παρακαλούσα αυτόν ε
πειδή παρήλΟεν ή ώρα ν ' άναβάλλγ] τό μά
θημα αύτοϋ. Ό κ. Οΐκονομίδης μετά της 
-/αραχτηρι,ούσης αυτόν νομικής αΰστηρο-
τητος άπειλήσας τήν πρεσβείαν ανήλθε 
τάς βαθμίδας τοϋ Βαρβακείου, είσηλΟεν εις 
-ήν παράδοσιν και ήρξατο άναγινώσκων 

τόν κατάλογον, παρόντων ολίγων μόνον 
μαθητών, καί σημείων απουσίας τών μή πα
ρόντων. 

Ένώ ταΟτα συνέβαινον έν τ-/] αίΟούση 
τής παραδόσεως έγώ μετά τών δύω φίλων 
μου έν τή πλατεία έλαμβάνομεν πληρο
φορίας περί νεανίδος τίνος κατοΐκούσης 
έν τινι παρά τό νέον Δημαρχείβν στενωπώ 
καί φημιζομένης έπι τολμηρότητι καί α
τασθαλία γλώσσης. 

Ή Ασπασία ήτο νεάνις είκοσαέτις, ου
ραίου καί συμμέτρου άναστήμ.ατος, ξανθή 
ώς ρωσσίς, ροδόχρους ώς γαλλ ί ς , έχουσα 
γλαυΛ-'.^ γλυκύτατους όφθαλμ,ούς πλή
ρεις ζωηρό .η ..^ Χ α ί εκφράσεως, φυσιογνω-
μίαν λίαν συμπαΟητικ-./.', τ ό ν ο ν Προφοράς 
εύγενέστατον, χ,^ίλη καί στόμα μικρόν καί 
κομψόν, οδόντας /^.υκούς ώς μαργαρίτας, 
κόμην μακράν κασταν^χρουν, στήθος έπι-
χαρίτο^ς όγκούμενον, χ·ϊρας αληθώς άρι-
στοκράτιδος, πόδα μικρόν ναχ ό σφ{, ν κομ-
ψοτάτην. Έ ν γένει ή Ά σ π ^ , ; α έκέκτητο 
πάντα τά επαγωγά εκείνα γυ·αικεία όε-
λεάσματα, αβρότητα καί καλλον .^ ^ - . ν ; { 

τοσοΰτον ΪΛ πρώτης όψεως έλκουσι καί 
μαγεύουσι τήν κοΰφον νεότητα. 

'Π Ασπασία κατωκει είς ίσόγειον οί / ί -
σκον, ούτινος τά παράθυρα ύψοΰντο μόλις 
ένα πήχυν άνω τής επιφανείας τοΰ εδάφους. 
Τολμηρά καί φιλοπαίγμων, ίστατο κατά 
τάς ώρας τής έκ τοΰ οίκου της παρόδου 
:ών μαθητών, άπαγγέλουσα αφελώς τά 
ονόματα όσων τυχόν άκούσασα έγίνωσκε, 
γ ελώ σα μεθ' όλων, άνταλλάσσουσα λεξί-
δια, καί έστιν ότε ήμιοκλείουσα τόν όφΟαλ-
μόν είς τινα, έμειδία κεχαρισμένως. Ταύτα 
πάντα έδείκνυον ότι ή Ασπασία ήτο αρ
κούντως έμπειρος τών ερωτικών, καί έκ 
τών έξ επαγγέλματος εργολάβων. Πάντες 
οί έκ τού οίκου της διερχόμενοι μαθηταί 
ειχον προσκτήσει μικράν δός ειπεί/ οικειό
τητα μετ' αυτής καί ουδείς ποτε διενοήΟη 
είς θετικωτέρας καί πλησιεστέρας σχέσεις 
νά έλΟη μετ' αυτής, γινώσκων έκ τώ> προ
τέρων τό βέβαιον τών προσπαθειών αύτοΰ 
ναυάγιο ν . 

Τήν ώραίαν xal Οελκτικήν :αύτην Ζν.· 
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ρήνα μοι συνάντησαν έν σώματι οί πλείστοι 
•τών συμμαθητών μου, μάλλον ίνα μετ ' 
αυτής π ε ρ ι π λ έ κ ο ν τ ές με (μεταχειρ/ζ 0 . 
μαι τήν φρασιν ουχί υπό τήν άρχαίαν αυτής 
σημασίαν) γελάσωσιν είτα έπί τή οικτοά 
καί παντελεΐ αποτυχία μου. Εντούτοις εγώ 
Ορασύς, ζωηρός, τόν πΐλον έπί της κορυ
φής άνυψώσας, καί όπλισΟείς δι' ενός ζωη
ρότατου χρώματος έρυΟροϋ άνθους εις τήν 
κομβιοδόχην, έπήλΟον πρός έρωτικήν δια-
οήλωσιν με βήμα έλαστικόν, καί μέ σκω-
πτικόν μειδίαμα ύπερόπτου έπί τά y είλ-η 
•πλανών, διήλΟον πρό τοΰ παραθύρου αυτής 
χαμμύων τούς οφθαλμούς προσποιητώς ώς 
έκτεθηλυμένος Φαναριώτης. 

Ή Ασπασία έπί τή όψει μου έτήρησεν 
ολην αυτής τήν άπάΟειαν, ενώ οί έ^&Λ ' -μοι 
μας κατώπτρισαν αλλήλους έπί τινας 
στιγμάς. 

— Είναι αριστούργημα, έψιΟύρισα σχε-
οόν πρό τοΰ παραθύρου της, έκ προμελέ
της, πρός τόν συνέταιρόν μου. 

Οί λόγοι μου ή/,ησαν εις τά ώτα τής 
φιλάρεσκου καί έρωτοτρόπου νέας, ώς εοι-
κε , λίαν κολακευτίκώς διότι δέν εϊχον έτι 

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ 

εύχαριστήσεως πλανώσα έπί τών χ ε ι , . o w . 

της. Έ γ ώ επιστραφείς μικρόν έπέσεισα 
τήν κεφαλήν, εκίνησα τα χείλη ώσεί νά τή 
έδήλουν τ ι καί, γελάσας υπερηφάνως, έ
καμψα τήν -ftovíav ζ-γ^ ~Uyούσης πρώτης 
παρόδου· εκεί έστην ίνα συμβουλευθώ μετά 
τοΰ φίλου μου. 

— Είναι τοΰ διαβόλου κάλτσα, εΐπον 
πρός αυτόν μετά κόμπου πολύπειρου γ υ -
ναικοΟήρα. 

— Δέν σοΰ τό έλεγα, άπήντησεν εκείνος 
επίσης μετά οίήσεως, νομίζεις ότι Οά κα-
κορζωσης τι ; 

— FJvai ολίγον δύσκολον - Λ Λ ο ύ 7 . ' κ α 1 

άκατορΟωτον. 
v < t i i L ù ) ότι Οά σέ περιπαίξη ώς 

καί τόσους άλλους. 
— Δέν είμαι τό*ον βλάξ. 
— Καί τί Οά κάμης ; 
— Αυτό r-'vai ιδική μου σκέψις. Έπι-

στρέφομεν <:άλιν διά τοΰ οίκου της ; 
— Κ^πιάζομεν εις μάτην, ά λ λ ' άς ηναι. 

!Νά (Ρψε* ~ { Ûà κάμης. 

έβα 
εν 

βήματα τινα μακρυνθή, ότε^προέκυψε τοΰ Μετά τόν μικρόν τούτον διάλονον e 
παραθύρου τήν κεφαλήν, λεπτόν μειδίαμα | δίσαμεν αναλαβόντες τήν δι 'ής ήλΟομ 

σα έπί τών χειλέων Ι οδόν. Ή Ασπασία Ί'^τατο εις τήν Ούραν 
έπακουμβώσα έπί τών παραστα'.ών νωΟρώς 
τήν κ^ϊχλήν, έ-/ουσα τόν ενα τών ποδών 
αυτής έκτος τοΰ κατωφλοίου, όν απεκάλυ
πτε τό φόρεμα μέχρι σφυρών. Όφείλω νά 
ομολογήσω "ότι έπί τ ί ] θέα αυτής ησθάν-
θην τό μέγα θράσος μου έλλεϊψαν διά μιας, 
έ·/ασα τήν τάξιν τών βημάτων μου καί έ-
ούθημα έπεκάλυψε τό πρόσωπον μου προ-
δίδον τήν δ ^ ί α ν καί άμηχανίαν, ύφ ' ής κα-
τεινόμ'Γ· -Η- Ασπασία τουναντίον έτήρει 
ρ \ ( ;ν αυτής τήν άταραςϊαν, μέ περιέβαλε 
διά βλέμματος έταστικοΰ, χαί έξαγαγοΰσα 
τό ρινόμακτρόν της ήρξατο παίζουσα άμε-
λ ώ ς . Έν τούτοις κατέβα).ον πασαν τήν Οέ-
λησίν μου, κατευίυασα τόν πίλον μένρις 
οφθαλμών καί άμα φθάς πρό αυτής δΓ α
κουσίας τινός κινήσεως ερριψα έπί του πο-
" ς της τήν μικράν ράβδον μου, ήτις έκυ-
λίσΟη χαμαί πρό αυτής. Κύψας τάνει 
άνέλαβον τήν ράβδον μου καί διά φωνής 
δειλής ύποτενθόρισα 

— Μέ συγχο>ρεϊτε. (ακολουθεί) 


