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ετησία δραχ. 1 4, έξαμηνία δραχ. 8 
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ετησία φράγ. 16 έξαμηνία φράγ. 9. 

Τ Ι Μ Η Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Ι Σ Ε Ω Ν 

Δι' εκας·ον στίχον διατριβών λεπ. 5θ . 
Δικαστικών κατασχέσεων J 8 . 
Ai αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον του llav. Π. Πηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ 
συνδρομή εινε υποχρεωτική δι' Εν έτος 

και προπληρόνεται είς Αθήνας. 

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

ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝΙΚΟΝ ΧΑΤΙ | σ ϊ ) όλους τους φόρους καί εκάστη πόλις 
Cà άπολαμβάνη πλήρη άνεξαρτησίαν αύτο Έν Κωνσταντινουπόλει 

τήν 20 Μαίου 1876. 
. Ζήτω ό ΙΝέος συνταγματικός Σουλτάνος 

μας Μουράτ ό Ε'. Ζήτω ό μέγας Βεζύρης 
μας καί οί πασσάδες όλοι και ό γενναίος 
στρατός μας. 

Κατά τό Χ ά τ ι ή τον Συνταγματικών 
χάρτην τον όποιον έξέδατο ό Σουλτάνος 
μας επαγγέλλεται τά εξής, άτινα έμπιστευ-
τικώς σας διαβιβάζω. Α'.) θά ίδρυση Βου-
λήν καί Γερουσίαν, λαμβάνων τά πρόσωπα 
εξ όλων τών τήν μεγάλην καί κραταιάν 
αύτοκρατορίαν οΐκούντων λαών , Ελλήνων , 
Βουλγάρων, Τούρκων, Αρμενίων, Αρά
βων, Εβραίων, Σλάβων, κτλ. ΙΙάντες δέ 
-ούτοι θά συζητώσι τά κοινά συμφέροντα 
έκαστος είς την ιδίαν γλώ.σσαν αύτοϋ, καί 
ούτω ό νέος Σουλτάνος μας Οά παρέξη 
κοινοβούλιον τή ύφηλίω όλως πρότυπον, 
εν ω θά επικρατεί αληθής σύγχυσις τοΰ 
Βαβέλ. Β'.) Ό στρατός θά άπαρτισθή έξ 
ολων τών εθνικοτήτων. Γ'.) θά καταργή-

διοικήσεως. Δ'.) "Ολα τά χρέη τοΰ κρά 
τους θά πληρωθώσι διά νέων δανείων είς 
τά όποια καταναγκαστικώς θά ύποβληθώ-
σιν οί πιστοί λαοί τοΰ Όθωμανικοϋ κρά
τους. Ε'.) Τά έκ 1200 γυναικών χ α ρ έ μ ι 
του έκπεπτωκότος Σουλτάνου θά πωλη-
Οή πρός όφελος τοΰ δημοσίου ταμείου είς 
πλειστηριασμό-/ έν τή μεγάλη άγορα της 
Κωνσταντινουπόλεως. ΣΤ'.) Τό Ί'πουργι-
κόν συμβούλιον Οά άπαρτίζηται έκ τών πρε 
σβευτών όλων τών Δυνάμεων. Ζ'.) Ή έκ 
'60 χ ιλ . λιρών Σουλτανική χορηγία κα 

αργεΐταΐ, έκαστος δέ πολίτης υποχρεούται 
νά διαθέτη τά ήμισυ τών ετησίων προσό 
2ων του ύτερ τής αξιοπρεπούς συντηρή-
σεως τής Σουλτανικής αυλής. Η'.) Ό στό
λος διαλύεται καί άντ' αύτοϋ ναυπηγηθή-
σονται διασκεδαστικοί 0α7ναμηγοί καί κινε-
ζικαί γονδόλαι πρός άναψυχήν τών νέων 
χαρεμιών, θ'.) Ί Ι ΌΟωμανική αύτοκρατο-
cía μεταβάλλεται εις όμόσπονδον Δημο-
κρατίαν έν η περιληφθήσονται ή 'Ελλάς, ή 

Σερβία, τό Μαυροβούνιον, ή 'Ρουμουνία, 
ή Αίγυπτος καί ΙΙερσία. Καί Γ.) Έπικρα-

οΰσα θρησκεία ανακηρύσσεται ή κτηνο-
λατρεία. 

Ταΰτα πάντα τά εύαγγελιζόμενα πρός 
εύημερίαν καί πρόοδον καί εύπραγίαν τών 
Ανατολών Οέλουσιν έφαρμοσθή έν τάχει 
καίπραγματοποιηθώσινάναποφεύκτως μετά 
τήν δευτέραν παρουσίαν. Έν τούτοις ό 
νέος Σουλτάνος μας, καίτοι απασχολείται 
ύπά αναρίθμητων άσνολειών, ούχ ήττον 
δέν παύει ενασχολούμενος καί περί τήν 
φιλολογίαν καί καλλιεργών τά γράμματα 
ώς βαθύς τής Ελληνικής κάτοχος. Εσχά
τως μάλιστα ύπό σφοδράς κατελήφθη συγ
κινήσεως, άναγνούς έν τή «Συνταγματική» 
(τήν οποίαν άναγινώσκει μό'ην έκ τών ελ
ληνικών εφημερίδων χάριν τής προσφιλούς 
είς αυτόν ονομασίας της) τήν ελεγειακή» 
διατριβήν τοΰ μεγάλου τών ήμερων π»ιη-
τοΰ Έμμ. Στρατουδάκη, τόν οποίον λα
τρεύει και θαυμάζει διά τήν πρότυπον εύ-
φυίαν του ώς κατορθώσαντα νά πλήρωση 
τρεις μακράς στήλας τής εφημερίδος χωρίς 

Κ Η Π Ο Σ 
ΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ. 

Πολλοί γ ιά τής Ανατολής τά πράγματα τρομάζουν, 
Καί οί μεγάλοι κι' οί μικροί γ ια πόλεμο φωνάζουν, 
Καί εις τάς Αέσχας πάντοτε καί είς τά καφφενεΐα 
Κάθε ήμερα γίνεται σπουδαία ομιλία 
Γιά τής Ελλάδος τόν στρατό, τά όπλα τά μεγάλα, 
Τόν στόλο της, τούς ναύτας της, καί τά κανόνια xt' άλλα. 

Ό ένας κάθετ' άπ' έδώ καί τόν καφφέ του πίνει, 
Καί ολοένα ομιλεί γιά τήν Ερζεγοβίνη, 
Κι' ό άλλος πάλι άπ'εκεί τόν άργελέ φουμάρει, 
Καί λέγει πώς τή σπάθα του στό y ése Οέ νά πάρη, 
Καί θά ρι/τή στόν πόλεμο ωσάν αστροπελέκι 
Αμέσως όπου κάνει μπάμ τό πρώτο τό τουφέκι. 

Ό ένας άπ' έδώ κουνεί τό ένα του ποδάρι, 
Καί λέγει είς τούς γύρω του συντρόφους μι καμάρι 
ΙΙώς ό πάππους του ήτανε άπό μεγάλη γέννα, 
Καί έπολέμησε κι 'αυτός είς τό Ε ι κ ο σ ι έ ν α , 
Καί μέσα είς τό Δίστομο καί εις τήν Καλαμπάκα 
Γιά μία ώρα έκαμε διακόσιους Τούρκους πλάκα, 

Ό άλλος πάλι άπ' εκεί τραβάει καραμπόλα, 
Καί ομιλεί γιά τό στρατό καί γιά τά πυροβόλα, 
Καί γιά τά νέα καί καλά τοΰ Μυλωνά τουφέκια, 
Δ:ά καψούλια τεχνικά, μπαρούτι καί φυσέκια, 
Γιά στόλους καί γιά άλογα καί χίλια άλλα τόσα, 
Κι' ούτε στιγμή δέν στέκεται ή κοπτερή του γλώσσα. 

Ό ενας χάσκει άπ' έδώ καί παίζει τήν κοντσίνα, 
Καί με πολλή σπουδή 'μιλεϊ στόν τάδε καί στόν δείνα, 
Καί λέγει πώς τά πράγματα κατήντησαν σπουδαία, 
Καί όλοι έχουν γενικώς μια γνώμη κα: ιδέα, 
Ηώς ή Ευρώπη εις κακήν κατάστασιν Οά φθάση, 
"Αν ή "Αγγλία δέν οεχθή τούς όρους του Άνδράσσυ, 

ΑΡΙΣΤΟ ΦΑΝΗΣ 



να είπη τίποτε απολύτως, χαί ώς άρχδιά-1 
σαντα άρας μάρ^ς κουκουνάρας καί με-
γάλα-ς /ουταμάρας καλλιεπώς λίαν, καί 
μωρολ.ογί xwr. 

Υ. Γ. Σφόδρα έλυπήθίη ό κοαταιός Σουλ
τάνος μας, μαθών το πολεμικόν πνεύμα 
τής ΈΑΛην$κήις χυβορνήοεως και τήν άνα-
σύστασιν τής "Εθνοφυλακής. Λέγεται ότι 
πρός τοϋτο παρασκευάζεται νά ποιήση τάς 
όεούσας παραστάσεις προς τόν ένταϋθα 
πρέσβυν τής Ελλάδος, όν προτίθεται νά 
ανακήρυξη μέγα ν Βεζύρην. 

Σ ε λ ή μ - Χ ά ν - μ π ο ϋ φ ο ς. 
Τήν στιγμήν αυτήν ό εκθρονισθείς Σουλ

τάνος έσ)·οτώΟη μέ τό ψαλλίδι του κεντή
ματος τής μεγαλητέρας Χανούμ. Λέγε
ται, ότι κατά τό νέον Σύνταγμα δέν Οά έν-
ταφιασθη, άλλά θα έκτεθή βορά εις τά 
όρνεα. ό ίδιος. 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α 
Τήν δευτέραν έτελέσΟη επίσημος δοξο- | 

λογία εις τάς εκκλησίας τοϋ κράτους έπί ι 
τή αναρρώσει τοϋ βασιλέως. ΙΙερί τούτου | 
οεν έχομεν νά εΐπωμεν τίποτε. 

— Τήν δευτέραν τηλεγράφημα έκ R<ov- ί 
σταντινουπόλεως άνήγγει/.εν, ότι ό έκθρο- ι 
νισθείς Σουλτάνος 'Αβδούλ 'Αζίζ Χάν ηυ-
τοχειριάσθη, κόψας τάς φλέβας του δια 
ψαλίδος, ήν έφερε μεθ' έαυτοϋ. Ή κηδεία 
που έγένετο μετ' εκτάκτου πομπής. Ούτω 
λοιπόν ό νέος άναδιοργανισμός τής Τουρ
κίας άρχεται άπό τής βαρβάρου δολοφο
νίας τοϋ 'Αβδούλ 'Αζίζ Χάν, τήν οποίαν 
παντοιοτρόπως προσπαθεί ή μωρά Τουρκι
κή Κυβέρνησις νά κάμη πιστευτήν ώς αύ-
το·/ειρίαν. Γαϊαν έχοίς έλαφράν αείμνηστε 
Σουλτάνε ! 

—Κατά τά έχ Κωνσταντινουπόλεως τη
λεγραφήματα, καλλίστην έντυπωσιν έπρο-
ξένησεν είς άπασαν τήν Εύρώπην ή είς τόν 
Ορόνον άνάβασις τοϋ νέου Σουλτάνου. Είθε 
ή ευλογία ~οϋ μεγάλου Προφήτου νά σκέ
πη καί κρατύνη αυτόν. 

Ό άλλος πάλι σάν χαζός σέ μια γωνιά 'κεϊ πέρα 
Μέ σπουδαιότητα πολλή διαβάζει τήν «Ήμερα», 
Καί κάθε λέξιν καί γραμμήν τοϋ άρθρου σχολιάζει, 
Και σκέπτεται γ ιά τό καλό τοϋ έθνους καί ^εμβάζει, 
Καί τό κεφάλι ακουμπά στά χέρια του απάνω, 
Καί μοναχός του ομιλεί γιά τόν καληό Σουλτάνο. 

Ral λέγει ότι ό 'ΑΙίζ Οά έχη χωρίς άλλο 
Είς τήν Κωνσταντινούπολι κόμμα πολύ μεγάλο, 
Κι' άν γίνη τώρα έξαφνα κανένα νταραβέρι, 
Εις τήν Ελλάδα βέβαια παραπολύ συμφέρει, 
Γιατί ευθύς Οά σηκωΟή στό πόδι ή Σερβία, 
Τό Μαυροβοϋνι τ ' ακουστό, καί όλ' ή Βουλγαρία. 

"Ο ένας πίνει άπ' έδώ κρασί τής Σαντορήνης, 
Καί ομιλεί περί Βισμάρχ, Ευρώπης χαί ειρήνης, 
Κι' ό άλλος πάλι άπ'έχει βαστάει τό ποτήρι, 
Καί λέγει ότι ή Ε λ λ ά ς δέν Οά iórj χαίρι, 
Ά ν τώρα ή Κυβέρνησις τοϋ κράτους δέν φροντίση 

— Ό νέος Σουλτάνος Οά δι^τηρήτη έν 
τή εξουσία τούς νυν υπάρχοντας υπουρ
γούς, υπόσχεται δέ νά φέρη είς τό κράτος 
πο.'.λάς και σπουδαίας πολιτικάς καί κοι
νωνικής μεταρρυθμίζεις, νά άναγνωρί:η 
όλας τάς πρός τάς όυνάμεις'συμβάσεις, νά 
αναδιοργάνωση όλην τήν δημόσιον ύπηρε-
σίαν καί νά χορήγηση υπέρ τοϋ κράτους 
του έκ τής έπιχορηγήσεώς του επτά εκα
τομμύρια φράγκων. ]Νά .καλός καί άξιος 
Σουλτάνος! 

— Κατά τάς έκ Κωνσταντινουπόλεως 
αγγελίας, πλήρης ασφάλεια καί τάξις επι
κρατεί καΟ' άπαν τό κράτος, λέγεται δέ 
ότι ό νέος Σουλτάνος Οά άποδεχΟή τούς 
όρους τοϋ έν Βερολίνω συνεδρίου. Ά ν 
τοϋτο ήναι αληθές, τό Άνατολικόν ζήτη
μα ευρίσκεται περί τό τελειοϋσΟαι. 

— Τήν πρώτην Κυριακήν τοϋ μηνός 
Ιουνίου, θα άναγνωσθή ύπό τοϋ κ. Α γ γ έ 
λου Βλάχου έν τή μεγάλη αίΟούση τοϋ 
IIανεπιστημίου ή κρίσης έπί τών είς τόν 
Χικοδήμειον αγώνα υποβληθέντων δραμά
των. Ό ύπovaúapyoς χ. Κωνστ. ΙΝΊχόόη-
μος ώρισε τόν οραματιχόν τοϋτον αγώνα 
ύπό τόν όρον τοϋ νά σταλώσιν εις αυτόν 
δράματα, πραγματευόμενα αποκλειστικώς 
τήν άλωσιν τών ηρωικών Μ'αρρών, τής 
προσφίλοϋς πατρίδος του. Ό άγων ούτος 
έτελέσΟη δις μέ·/ρι τοϋδε, άλλ ' ουδέν έκ 
τών άποσταλέντων είς αυτόν δραμάτων ε
κρίθη άξιον βραβεύσεως. Ήμεϊς πιστεύο-
υιεν ότι ούτε τώοα πάλιν , ούτε ποτέ Οα εύ-
ρεΟή άξιον δράμα, άναμιμνήσκον εν έκ τών 
μεγαλειτέρων και λαμπρότερων επεισοδίων 
τοϋ ελληνικού αγώνος, ένό;ω ό χ. Βλά
χος είναι Εισηγητής. 

— Είς τό παρελθόν φύλ> ον έγράψαμεν 
περί ιερέως τινός Αθανασίου Παππακων-
σταντίνου, όστις άτακτεΐ έν τή έκχλησίν. 
τής Ζωοδόχου Πηγής. Τώρα όμως έμάΟο-
μεν, ότι και άλλος ιερεύς ό Παπανικόλας 
ό Κρητικός κάμνει τά ιδια έντος τής αυτής 
εκκλησίας· αμφότεροι δέ φιλονεικοϋσι πα
ταγωδώς περί κηρίων, καί σχίζουσι μέ τας 
οωνάς τόν λάρυγγα των καί άνθυβρίζον-
ται, φέροντες ούτω άταξίαν καί σύγ-/υσιν 

εντός τοϋ ίεοοϋ ναοϋ. Παρα/αλοϋμεν και 
πάλιν τον Παναγιώτατον Μητροπολίτην 
νά έπιστήτη τήν προσοχήν του έπί τών £ι» 
ζανίων τούτων. ··'·".·» · -5 

— Τό εσπέρας τής δευτέρας ό συντά
κτης τής δίκην κομήτου αναφαινομένης 
«Ανατολής» κ. Κ. Γρυπάρης έξεφώνη^εν 
έν τη ΙΙλατεία τής Όμονοίας εκτενή λό-
γον περί τών πραγμάτων τής "Ανατολής. 
Πολλοί συνέρρευσαν νά άκούσωσι τόν λό-
γον τοϋτον καί πολλαί 'ΑΟηναϊαι φεσοφο-
ροϋσαι, αίτινες μετά τρόμου καί φόβου ή-
κουον τας ύψηλάς ιδέας τοϋ διαπρεπούς 
ρήτορος. Πιστεύομεν ότι ό λόγος ούτος θά 
έπιφέρη σπουοαίαν μεταβολήν είς τά πράγ
ματα τής Ανατολής . 

— Επιεικώς γίνεται κατά πρώτον ή πα-
ρατήρησις πρός τον τοϋ Β'. Γυμνασίου Κα-
θηγητήν Ν. Γεωργιάδην, όπως άλλοτε μή 
προσβαίνη έπί τοσοϋτον Ορασύτητος, ώστε 
νά προβάλλη ατομικώς μαθητάς λίαν χρη-
στοήθεις. Τοις φρονίμοις ολίγα. 

— Δέν προτιΟέμεΟα νά γράψωμεν τήν 
βιογραφίαν τοϋ μεγατίμου συντάκτου τοϋ 
«Φωτός», διότι είς μάτην θά καταναλώ-
σωμεν και χάρτην και με'λάνην όζως όια-
γράψωμεν τό δημοσιογραφικόν τούτο μορ-
μολύκειον, τοϋ οποίου ή ποιότης καί ή δια
γωγή πρό πολλού υπάρχει γνωστή είς τούς 
κατοίκους τής Ελληνικής πρωτευούσης. 
Δ'ζν θά άνατρέξωμεν είς τούς χρόνους τής 
νεανικής ηλικίας τοϋ χ. Raρύδoυ, ουδέ θά 
άφηγηΟώμεν τας νεανιχάς του αναμνήσεις 
καί τά πρώτα αύτοϋ κατορθώματα χαί αι
σθήματα, Οά τω ένδυμίσωμεν μόνον τάς 
περιστάσεις έκείνας, καΟ' άς ό χ. Πηγα-
οιώτης, τόν όποιον επανειλημμένως καί δι' 
άστε'ίσμών, προκαλούντων ναυτίασιν, απο
καλεί ύπηρέτην του, έσωσε τήν ζωήν του. 
Ά ς ένΟυμηθή ό χ. Καρύδης τήν εποχή ν 
έκείνην, καθ' ήν εις έκ τών είς τήν οίχοδο-
μήν τής οικίας του εργαζομένων κτιστών 
άνήγειρεν έν σφοδρά εξάψει Ουμοϋ μεγάλην 
τρυπάνην, τήν οποίαν έν τώ άμα θά κατή-
νεγκε κατά τής κεφαλής του καί θά τόν 
έξήπλωνε νεκρόν, έάν ό κ. Πηγαόιώτης 
δέν έθραυε τήν χεϊοα τοϋ δύστυχους έργά-

Ό ένας είς τοϋ Σόλωνος τό ζαχαροπλαστεΐον 
Έχε ι πολλήν συζήτησιν μετά πολλών κυρίων, 
Raí τάς πλούσιας καί κομψάς Μαδμο υ α ζ έ λ α ς βλέπει, 
Ral τό μπαστούνι του κτυπά καί λέγει , έτι πρέπει 
Τό Ύπουργεϊον τήν Βουλήν ευθύς νά συγκάλεση 
Γιά νά ψηφίση δάνειον όπως κι' άν είμπορέση. 

Ό άλλος εις τό Φάληρο, στόν λόφο τοϋ Δραγάτη 
Τρώγει τυρί τής Βίτσερης καί πίνει μπύρ' αφράτη, 
Καί πότε παίζει μέ τήν μιά, και πότε μέ τήν άλλη , 
Raí έκεΐ πέρα τούρχεται ό οίστρος στό κεφάλι, 
Rai γράφει «ώ απόγονοι γενναίοι τών Ελλήνων 
Τρέξατ' έν μέσω τών μαχών, έν μέσω τών κινδύνων, 

Rai οί μεγάλοι κι' οί μικροί γιά πόλεμο φωνάζο\τν, 
Ral όλοι τά μεγάλα των τουφέκια ξεσκουριάζουν. 
Ά λ λ ά κι' έγώ σάν άκουσθή ή πρώτη καραμπίνα 
R:'αστράψουν λόγ·/αις καί σπαθιά, 0'αφήσω τήν Αθήνα 
Raí Οά φωνάξω «Τρέμετε, άρματωθήτε όλοι, 

. 1 • •· • ι !·- - . - . /-''-•-,: π ~7.'.tí',J.z '.Τ,'» Πολί. 

του, διά τό οποίον καί κατηγγέλθη. Ά ς δρα; 
ένΟυμηΟή προς τούτοις, δτί ό κ. Ηηγαδιώ- οήθί 
της έξέθεσί τήν ζωήν του είς προφανή κι'ν- Οησ, 
δυνον ί'Λ νά τόν τώτη έκ τών χειοών εξ τοϋ 
Ανθρώπων τοϋ κ. Σερπιέρη. Ά ς ένΟυμηΟή μαί 
ότι ό κ. ΙΙηγαδιώτης τόν επανέφερεν είς ί 
—Γ> "ωτν οτε κατέπεσεν έκ τοϋ ίππου του τοϋ 
*μ\θαντς,' ώς δύνανται νά μαρτυρήσωσι τοϋ 
πεοί τούτου οί κκ. Πύρλας, Παράσχος, και Λ Ο -
άλ'λοι αξιότιμοι κύριοι. Ά ς άναλογισΟη, ρά, 
λένομεν, πάντα ταϋτα, καί, άν δέν τω έ- ζα-
μει'νε πλέον ουδέ κόκκος έντροπής, τούλά- Χρ 
χιστον άς μή φαίνηται πρός τοις άλλοις σε/-
χαί τόσον άγνώμων καί αχάριστος πρός u s 
τόν κ. ΙΙηγαδιώτην, εις τόν όποιον όφει- 1 • 
λε ι τήν ζωήν του. Ά ς -παύση φλύαρων Αο 
καί άναμασσών τούς αηδέστατους · άστεϊ- πρ. 
σμούς του καΐ 'άς μή διαδίδη ότι έχει ύπερ tisi 
έαυτοϋ τούς οικαστάς, Οέλων ουζω νά μας 
φοβίση. Αί άπε·.7.αί του [αύται τόσην έντυ
πωσιν προξενοϋσιν . είς!ήμάς, όσον καί τα πρ 
ναυτιώδη κακαρίσματα του. 'Αρκούμεθα πέ 
επί τοϋ παρόντος είς ταϋτα, έπιφυλασσό- έα 
μενοι έν καιρώ τω δέοντι νά άνασύρωμεν πρ 
τό έξ άρράχνης περικάλυμμα, ύπό τό ό- κ* 
ποίον κρυπτόμενος έξαπατδ καί φάρμα- Δ: 
κεύει τήν κόινωνίαν. 'Αποροϋμεν όμως πώς, 
άφοϋ 6 κ. Πηναδιώτης έσωσε τήν ζωήν οι! 
του επανειλημμένως, πώς , λέγομεν, κα- *( 
τήγγειλβν έπί εξυβρίσει αυτόν; Είναι ποτέ ώ 
δυνατόν άνθρωπος σώζων τοϋ άλλου τήν π 
ζωήν νά ύβρίζη κατόπιν αύτό\. Μόνον ό τ ι 
κ. Rapύδης γνωρίζει νά ύβρίζη κυνικώτατα λ 
τούς σωτήρας του, νά σφετερίζηται τάς . 
περιουσίας των, καί νά καταγγέλλη αυτούς 
ώ ς υβριστάς του. 

— F αί πάλιν ό κ. Στάμος Λελούδας, τό 
λελοϋδι τοϋτο τοϋ έμπορίκοϋ^κόσμου, ούκ 
ήβουλήθη συνιέναι, πρώτος δέ έσπευσε νά 
άνοιξη τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν τό Rat 
τάστημά του, προφασιζόμενος δήθεν, ότι 
έχει ανάγκην νά μέτρηση τά έν τώ Ταμείο) y 

του τάλληρα. Τοϋτον μιμηθέντες καί τίνες y 

άλλοι έμποροι, ήνοιξαν τά Καταστήματα ^ 
των. Παρακαλοΰμεν καί πάλιν τόν άξιο- , 
τιμον έμπορον Λελσόδαν νά μή άνοίγη τήν , 
Κυριακήν τό Κατάστημα του έπ' ουδεμία , 
προφάσει, διότι άλλως φαίνεται ότι εΐναι .< 
αληθής εντόπιος Ηλακιώτης. Ηιστεύομεν , 
ότι θά μας άκούση, καθότι τόν βεβαιοΰμεν, j 
ότι μέ όσα καί άν κάμη τήν Κυριακήν δέν 
Οά αύξηση τά πλούτη του. θά έπανέλθωμεν. 1 

— Ά έν τη εκθέσει τών Όλυμπίων είκών 
ή παριστώσα τήν άποκαΟήλωσιν τοϋ Χρι
στού πωλείται είς μετρίαν τιμήν. Πληροφο-
ρίαι δίδονται είς τόκαφφενειον τή ς εκθέσεως. 

— Ή « "Εφημερίς τών Συζητήσεων » 
μετά τόν δ'.ορισμόν τοϋ κ. Χριττοφή ώς 
δευτέρου ύποδιευθυντοϋ έν τή "Εθνική Τρα-
πέ^,η έπανήλθεν είς τά περί αύτοϋ, θρηνού
σα οιά τήν άποχώρησίν του έκ τής οίζονο-
μιχής υπηρεσίας. Δέν έχομεν βεβαίως σχ'ο-
πόν νά ένασχοληθώμεν εις άντικείμενον, 
όπερ πολλάκις συνεζητήΟη, xaì età τών 
πραγμάτων απεδείχθη ότι οέν έχει όπως 
πειρώνται νά τό παραστήσωσι. Πληροφο-
ροϋμεν όμως τήν συνάδελφον τό έξης, όπερ 
οεωροϋμεν άναγχαίον νά μή άγνοή, ότι 
δηλαδή ό τόσον περιπαθής αύτη κ.' Χρη-

^ _ ° ^ ° τ ή ς έλαβεν έκ τοϋ Κεντρικού Ταμείου 

/μάς χ ί λ ί α ς έ ν ν ε αχ ο σί α ς δι' έξοδα οίκτ 
εν τοϋ Fsv. Λογιστηρίου, έξ ών άπεδό- σίν 
αν μόνον ορα-/μαΙ 4-00 τόν Σεπτέμβριον κατ 
ι 1863. "Ωατε υπολείπονται είσέτ: δραχ- "' 
; 1,500. ' , Οέλι 
Δέν πιστεύομεν ν' άμφίσβητηΟή τό χρέος θειο 
J T O , διότι έΐνε έγγεγραμμένον ιδία χειρί 
j κ. Χρηστοφή ύπό τόν αριθ. 32. -Όμο-
γοϋμεν ότι τοϋτο είνε ικανότης τολμη-
, οίαν οί φίλοι ημών στερούνται, καί 
τά τοϋτο καί μόνον, διαφέρει ό κύριος — 
ίηστοφής, δν ή "Εθνική Τράπεζα πρό
λαβε βεβαίως διά τήν τοιαότην αύτοϋ 
χνότητα. '. 
Σημειωτέον δέ ότι τά έ'ζοδα τοϋ Γεν. 

3γ ιστηρ ίου ψηφίζονται κατ'έτος διά Xob ffa 

ιοϋπολογισμοϋ, καί φρονοϋμεν, ότι δέν ^ 
ντρέπεται ποτέ ή τοιαύτη λαθροχειρία. r o 

(Έθνικόν Πνεδμα.) IJ*,, 
Σ. Σ. Α. Καί ό μ ω ς τοιούτοι υπάλληλοι χ ε 

^οσλαμβάνονται ύπό τής Εθνικής Τρα- ^χ 
ίζης καί τοποθετούνται εις τάς πλέον α υ 

ιπιστευτικωτέρας θέσεις, zie τάς οποίας y a 

ρέπει νά διορίζονται άνθροιποι έχ_οντες ά- ^ α 

/]λίδωτον μέτωπον καί αγαθόν παρελθόν. ' 
ικαίως λοιπόν οί πολλοί λέγουσιν, ÓTt οί 
οιοϋτοι μόνον είς τήν "ΕΟνικήν Τράπεζαν ¿ 1 

ύνανται νά ύπηρετήσωσιν άποτελεσμ,ατι- _£ 

ώς υπέρ εαυτών καί τών προστατών των , J J 
>ς ύπηρετη-εν άλλοτε κ' ένας άλλος κά- τ -
:οιος Μιχαλόπουλος, όστις μέ όλας 
'άς διαμαρτυρήσεις τής αληθείας έβγήκε γ 

^ ά δ ι . * γ 

'ΑΟήναι 21 Μαίου 4876. 

Αξιότιμε κ. Καρύδη. 

Είς τό σημερινόν φύλλον τοϋ παρ' υμών λ 
ιιλαπέντος τίτλου μου « Αριστοφάνης » σ 
Εΐόον συν τοΐς άλλοις, νά λέγητε ότι Οά ξ 
χρησιμεύσω ώς μάρτυς τής κατηγορίας ) 
κατά τοϋ Διευθυντού τής εφημερίδος μόυ > 
κ. Πηγαδιώτου, δΊ' όσας αληθείας γράφω a 
έγώ αυτός κατά τής υμετέρας έντιμότη-
τος διά τήν οποίαν έδείξατε διαγωγήν σφε- ( 
τερισΟέντες τόν τίτλον μου καί εξαπάτησαν- ι 
τες τούς έν ταϊς έπαρχίαις συνδρομητάςμου, < 
διαγωγήν ήν δέν ήθελε δείξει ούτε ό ίζγα
τός τής κοινωνίας, πολύ δέ περισσότερον ! 
ύμεις, άνθρωπος έπαγγε7.λόμενος τόν δη- ι 
μοσιογράφον ! Τό τοιούτον, αξιότιμε κ. • 
Σοφοκλή, μέ εξέπληξε, κα'ι σας ορκίζομαι ι 
ότι ουδέποτε έπερίμενον — καί μ' όλα τά 
όποια διεπράξατε εσχάτως—τοιαύτην άναι-

[σχυντίαν παρ' υμών, ώστε καί δημοσίως 
νά κηρύττετε ό ,τι έν τω νώ Σας επέρχεται 
συνήθως. 

Λυπούμαι μεγάλως, τό λ έγω καί δημο
σίως ώς Σας τό ειπον καί ιδιαιτέρως τήν 
προχθές όπου μέ έπεσκί-^Οητε, νά ζητήτε 

παντός μή εντίμου μέσου, διά τής ρα
διουργίας, τής κακοηθείας, τής επιβουλής, 
τής άπατη; καί αυτής ά/.όμη τής κακουρ-
γίας νά διαβάλητε έμέ εις τε τόν κόσμον 
καί είς αυτόν ακόμη τόν διευΟυντήν τής 
εφημερίδος μου κ. ΙΙηγαδιώτην, τον όποιον 
τόσον κακοήΟως υβρίζετε, Σεις ό διδάσκα
λος τής ήΟι/ής ! ·Άν τις άλλος έγραφεν 
osa Σεις, έντιμε φίλε, γράφετε είς τάς α
ξιότιμους εφημερίδας Σας, ήθελεν ό Χ « Γ 

είρει και έλεεινολογεϊ διά τήν έξαχρείω-
Σας καί τήν έν τή κοινωνία αίσχράν 
άπτωσίν Σας. 
Οταν κληθώ ενώπιον τοϋ Δικαστηρίου 
ω στιγματίσει και εκεί τήν κακοή-
ίν Σας. 
Ό υπεύθυνος συντάκτης καί έκδο

της τοϋ «Αριστοφάνους» 
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Δ ι α μ α ν τ ό π ο υ λ ο ς . 

— 1 — —< 

ΠΟΙΚΙΛΑ 
Οί πάντες Οαυμάζουσι καί μετ' απορίας 
ρατηροϋσί τήν κεφαλήν τής νεόδμητου 
ι/ας τοϋ άξιοτίμου χ. Καρύδου, τήν ό-
ίαν στολίζουν τ·έ σ σ α ρ α κ ο ν τ ά ρ ι α . 
νές επιθυμούν νά κατοικήσωσιν έν τή φω-
3 ταύτη τών Μουσών καί τών Χαρίτων, 
,λ' ό.ευφυής καί τετραπέρατος κύριος 
'Τής ζητεί ύπέρογκ'ον μηνίαϊον ένοίκιον, 
ιί τοϋτο διά νά βγάλη μιά ώρα άρχήτε-
ι τά ό λ ί γ α χρέη του. 

+ * 
* 

Καθά λέγεται," ή Ε λ λ ά ς Οά άγοράση 
τό τήν 'Αμερικήν έξ θωρηκτά ατμόπλοια, 
ζ όποια Οά φθάσουν είς τόν λιμένα τοϋ 
ειραιώς, άμα λυΟί) τό Άνατολικόν ζή-

Ά μ α ή Ε λ λ ά ς κήρυξη τόν πόλεμον 
ατά τής Τουρκίας, αμέσως τότε Οά ένερ-
ηΟη ό άναίιοργανισμός τής εθνοφυλακής. 

Ό κ. Γεώργιος Βυζιηνός, μαθών ότι έ-
ραβεύΟησαν «ή Άρα ι ς μάραις κουκουνά-
αις» του, ήρχισεν άπό τούδε νά ένασχο-
,ήταί εις τήν σύνταξιν ετέρας ληρίκης 
:υλλογής ύπό τόν τίτλόν «'Αλέρ μπαλέρ, 
ίιφί μπαλέρ.» Πιστεύομεν, ότι καί ή συλ-
,ογη αύτη Οά βραβευΟη, έάν τύχη νά ήναι 
:αί πάλιν Εισηγητής ό βοτανικός κ. "Ορ« 

ι»., * * ρανιοης. + 

Ό νεαρός ποιητής κ. Κωνστ. Σκόκος 
)υμω0ε1ς διότι δέν έβραβεύΟησαν αί « 'Ακτί-
/ες» χαί τά «ιΜύρα» του, απεφάσισε νά έ-
^κσιβάλλη τήν έκΟεσιν τοϋ Είΐηγητοϋ κ. 
Ορφανίδου ενώπιον τής κοινής γνώμης . · 
Είς τοϋτο συμφωνοΰσι πληρέστατα καί οί 
ευτράπελοι ποιηταί Δημήτρ. Καμπούρο-
γλους καί Γεώργ. Σουρής, δηλώσαντες επι
σήμως, ότι αυτοί έπρεπε νά λάβωσι τό 
βραβεϊον. * + * 

Ό Γυμνασιάρχης κ. Rωvσταvτιvíδης διε-
μαρτυρήΟη κατά τοϋ Πρυτάνεως κ. Κοκ-
χινου, διότι πίνει πολύ ρούμι ." 

+ + 

Ό νεος Σου7,τάνος ΜοΟράτ-Τ'.φεντης, 
ε ίλα φρονών τοις *Ι!λλησι καί επιθυμώ» 
νά δείξη τήν πρός τόν Έλληνισμόν άγά-
πην του, άμα τΫι εις τόν Ορόνον άναβάσει 
του, προσεκάλεσε τούς έν Αθήναις δόκτο
ρας τών σερβιτσιάλων χ.κ. 'Αλέξανδρον 
Οεοοωρίδην καί ΠοΟητόν 'Ρεβελάκην, τόν 
έπιλεγόμενον Τ ά κ ι ν Ο ο ν , οιά νά τούς 
κάμη ιατρούς του. 

"Ενεκα τής πτώσεως τοϋ Σουλτάνου 
'Αζίζ, άνεβλήΟη έπ' αόριστον ό οργανισμός 

I τής εθνοφυλακής τής "Ελλάδος. 
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ΣΤΩΙΚΟΥ. 
(Τδε προηγούμενον αριθμόν). 

— Βεβαιώθητε, Νικόλαε, εΐπον προς τον 
φ ίλον μου (άπεύΟυνον τον λόγον δια τόνου 
ίνα ακουστός παρά τής Ασπασίας ειμί) ότι 
ποτέ δέν ήλπιζον δια τών αθώων μου εκεί
νων λέξεων να παρεξηγηθώ τοσούτον από 
Ομάς. Σας ορκίζομαι ότι ουδέποτε έσκέ-
φθην να κολακεύσω τήν Έλένην. 

— "Επρεπε, κύριε μου, μοί άπήντησεν ό 
Νικόλαος συνωδά τή πρότερα συνενοή-
σει, καί νά ησαι προσεκτικώτερος καί νά 
μή δίδης άφορμάς παρεξηγήσεων. 

— Δέν πιστεύω όπως δήποτε ότι μία 
τόσον άπλή απροσεξία μου νά γείνη πα-
ραίτιος δυσαρέσκειας μεταξύ μας, ένώ γι-
νώσκετε ότι τοσούτον σας αγαπώ. 

Ή έρωτύλος Ασπασία έγέλασε καί μάλα 
έλευθερίως άποτεινομένη καθαρώς προς έμέ, 

— Μέ υπόσχεσαι ότι Οά ήσαι εις τό εξής 
πιστότερος, ήρώτησε μετ' άφελείας. 

— Σας ορκίζομαι! 
— Τότε σέ συγχωρώ. 
Χάϊ χά'ί ! Τήν στιγμήν έκείνην ένόμισα 

ότι συνέλαβον τόν Πάπαν έκ τής γενειά-
δος. Βεβαίως άν τό νεανικόν βαλάντιο^ 
μου ενείχε πλείονα τών πέντε λεπτών θά 
έμέθυον. Τοσαύτη ήτο ή χαρά μου. Δεν 
ήδυνάμην νά κατανοήσω πώς μία γυναίκα, 
τελεία, μεγάλη, έργολάβα, καί ωραία ήόύ-
νατο νά καταστή κτήμα ενός νεανίσκου, 
μαθηταρίου, άπειρου, αγένειου, καί μέ πέν
τε μόνον λεπτά είς τό βαλάντιον, δέν ήδυ
νάμην λέγω νά κατανοήσω τί ήτο εκείνο 
όπερ, έχων, επέσυρα τόν έρωτα τής Ασπα
σίας, διότι ένόμιζον ότι όταν κατορθώση νά 
συνομιλή τις μετά γυναικός, αύτη ανήκει 
είς αυτόν πλέον καθ" όλα. Έπίστευον ότι 
ήδη έκτώαην δικαιώματα επί τής Ασπα
σίας μεγάλα, τά όποια δέν έγίνωσκον α
κριβώς άν έξηταζόμην άλλ' ήνόουν μόνον. 
Επίστευον ότι διά τών ολίγων λέξεων ε

κείνων τής νέας μου φίλης, ότι Ιλαβα αμέ
σως όλα τά προσόντα εντελούς ανδρός, 
καί έφερα πλήρης φυλαυτίας καί μεγαλαυ-
χίας τούς δακτύλους εις τόν λείον μύστα
κα μου, όπως θωπεύσω αυτόν, όν ύπέλα-
βον αυτομάτως καί έν μια στιγμή πηχυεως 
αναπτυχθέντα, μάλιστα ολίγου δεΐν νά 
δώσω καί διαταγάς σχεδόν συζυγικάς περι 
τής μελλούσης διαγωγής της τή Ασπα
σία, έάν εκείνη ίόοΰσα μακρόθεν τόν άΒελ-
φόν της δέν μέ άπέπεμπε διά τών ήκιστα 
κολακευτικών φράσεων. 

— "Αιντε πήγαινε τώρα, μή σας ίδη ό 
αδελφός μου καί Σας δείρει. 

Όποια κατάπτωσις τοΰ άνδρικοΰ μου 
δονκισοτικοΰ φρονήματος. Μου ήλθε νά 
σκάσω. Εντούτοις καταπιών τούς σιέλους 
τής άγανακτήσεως μου άπήλθον ταχεί βή-
ματι, στρέφων ενίοτε Οπισθεν τήν κεφαλήν 
μ·/- μέ ακόλουθη ό επιφανείς άδε/.φός τής ερω
μένης μου, όν Οπελάμβανον ώς φοβερόν τινα 
τραμποΰκον. Τοσοΰτον οι λόγοι τής "Ασπα
σίας μί εϊχον καταπτοήσει. (ακολουθεί.) 


