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Έ ν  Άθήνοτις, τη 3  Ίευνίου 1884.

¡{«θ’ ας ήμερας αγγέλλεται ταΰτοχρόνως εις δεκαπέντε χρωι- 
ν«ς χαί μεταμεσημβρινές εφημερίδας ότι ό έξοχώτατος χ. Σκου- 
λούδης χροσήνεγκεν είς τήν εταιρίαν t ής έχι σκοπόν βολής δραχ, 
500 χαί ©τι ο χ. Ψηλάχης έδώρησεν είς τον Σύλλογον ή Ά  ν- 
δ ρ ο ς εν αντίτυχον τοδ συγγράμματος του, ή μεγαλόδωρος προ
σφορά του χ. Παναγή Βαλλιάνον,. γίγαντος εν χλούτω, ώς ο συνώ
νυμός τοο έν τή σωματική ίσχύϊ, φυσικόν ήτο νά χαραγάγη ζωη- 
ραν αϊσθηβιν.

Ό  οιχος των αδελφών Βαλλιάνου, έχ των σπουδαιότατων οίκων 
τοδ παγκοσμίου έμχορίου, σχηματισθείς έχ τοδ μηδε-ώς χάρις εις 
τήν παραδειγματικήν φιλεργίαν καί την έκτακτον νοημοσύνην των 
μελών τοο, ύχήρξεν αείποτε χρήσιμες είς τον Ιλληνισμόν χροα- 
γαγύν όσον οΰδείς άλλος το έλληνιχόν έμχόριον χαί τήν ελληνι
κήν νίοτιλι'αν. “Αν ξλειχεν αυτός, ή έθνιχή σημαία ήμών, ήτις 
χρησιμεύει ώς επιτραπέζιος ¿βύνη είς τον χ. Λομβαρδόν, δεν θά έ- 
χΜμάτιζεν υπερήφανος είς παμπληθή ιστιοφόρα καί «τμοχίνητα 
Λάφηΐ, δίαπλέοντα χάαας τάς εύρωπαϊχάς θαλάσσας, άχό τής Ά -  
ζοφικής μέχρι τοδ Άτλαντιχβδ Ωκεανού. Είς χάσας τάς έθνιχάς 
περιστάσεις ό οιχος τών Βαλλιάνων χροσέφερε γέννα ίως τήν εισφο
ράν του/Δι*· τβύ πλούτου χαί τής έπφροής ήν άχέχτησαν πλου- 
τήβάντες χαί εμπορευόμενοι είς το εξωτερικόν, χροσεχάθησαν άεί- 
xoir νά φ«νώσ( 'χρήσιμοι, χραγματιχώς χρήσιμοι χαρέχοντες τρο* 
φήν εις ' μυριάδας έλλήνιχών οικογενειών, χωρίς ποτέ τις έξ αϋτών 
νά ζητήση νά γείνη βουλευτής ή πρεσβευτής, ή νά λάθη τόν μεγα
λόσταυρον ·τοδ Σωτήρος, ή νά ίδρυση πτωχοχομεϊα-χαί τ σι φ λ ί -  
χ ι λ ένταυτφ είς τήν Άττιχήν, ή νά εγχαθιδρυθή έν Άθήναις 
εχδύων τήν άχειρον κοινωνίαν δι* επαίσχυντων χρηματιστιχών χαι- 
γνιδίων, ή νά χωλήση άντί χρβ^Λ*«ρν βόρβορον τών λιμνών τής 
Ελλάδος, ή νά άγοράση,μΜΜλλβ&Μσταστιχά δια νά χαταστήση 
πληθωρικόν τό χρηματοχιβΒ^ρ*^ Λ & η  νά συνεταιρισθή μετ’ ίου- 
δαίων διά vi χαταοχευάσηΛβίΜ βΒόή’ στενοτέρους τής χεφαλής 
τοδκ. Καζάζη, ή διά νά^ρρηΜίΜΓ’μθτ' έξευτελιστιχών Ικεσιών 
τβυς χεριηγουμένους τήν Ε ^ ά δα  πρίγκιπας είςγεδμα δχως ε- 
πιδείξη τά αργυρά σχεύη τής τραχέζης του.

Οί άλλοι ομογενείς, οί πλούσιοι χαί μεγαλώνυμοι, έρχονται είς

τάς ’Αθήνας διά νά χαρατηρήσωσι με δμμα άγέρωχον τάς μι- 
χράς ήμών χροόδους, διά νά ψέξωσι γεγωνυία τη φωνή τάς ελλεί
ψεις μας χαί δ'ά ν’ άπέλθωσιν, άφοδ διδάξωσιν ή μας χβμχαστιχώς 
ότι είς τά Άνάχτορα δέν πρέπεπις νά μεταβαίνη με μέλαν φρά- 
χον, άλλα μέ άχλοδν σ α χ χ ά χ ι .  Ό  Παναγής Ββλλιάνος άχε- 
ναντίας έρχεται, βλέπει χ αί . . ►άφίνει είς τήν διάθεσιν τής χυβερ- 
νήσεως έν έχατομμύριον !

*Εν έχατομμύριον ! .  .συλλογίζεσθε πόσους χόχους, πόσας άγρυ- 
χνίας, πόσας συζητήσεις εχιστημονιχάς ( ; ! !) θά έστόίχιζεν ή χρο- 
σθήχη τοδ χοσοδ τούτου εις τά έσοδα τοδ προϋπολογισμού, πόση 
ληστεία θά έξησχεΤτο εις τά συληθέντα βαλάντια τών πτωχών 
πολιτών χαί χόσαι άραί δικαίως θά έξετοξεύοντο κατά τοδ πρωθυ
πουργού χαί τών φίλων του οίχονομολόγων διά νά συναχθή τ'ο χο
ών τούτο, το όποιον ό γενναίος έμπορος καταβάλλει ευθύς με μίαν 
λέξιν του 1

Δίκαιον ήτο λοιπόν ή γενναιότατη δωρεά τού χ. Βαλλιάναυ νά 
παραγάγη ζωηράν χαί λίαν εύχάριστον έντύπωσιν είς τό χοινόν τό 
συνειθισμένον νά βλέχη προσφοράς γλίσχρους χαί ίδιοτελεΐς, ύπο- 
χρυπτούσας σκοπούς αναίσχυντους ιουδαϊκής πλεονεξίας.

Λυπηρόν μόνον οτι ό κ. Βαλλιάνος έχείσθη είς τάς ανοήτους 
εισηγήσεις τοδ πρωθυπουργού χαί άντί διά τής ηγεμονικής προσ
φοράς του νά οίχοδομηθή χτίριόν τι, έχ τών τόσων ών έχε: άνάγ- 
χην ή χαρημελημένη πρωτεύουσα χαί χρησιμωτάτων είς τήν χοι- 
νωνίαν, θά οίχοδομηθή τό κτίριβν τών φυλακών τάς οποίας μετά 
στοργής ανεγείρει, έξ  ίδιοτελούς ίσως προνοίας δπέρ ιών πολιτι
κών φίλων χαί οπαδών του.

Διά νά εξ ’ ΐκονομήση όσον τό δυνατόν περισσότερα χ*φ«λαια 
χρός διατροφήν χαί αμοιβήν τών θαυμαστών του ό χ. ί  ρικούχης 
έπαιτιχώς καταφεύγει είς τήν ά^ομιμήν γενναιοδωρίαν χαί δεν είνε 
άχίθανον ν' άναγνώσωμεν είς χαμμίαν εφημερίδα κατ’ αύτάς τάς 
ημέρας δει φιλάνθρωπός τις ομογενής, τή είσηγήσει τον κ. πρωθυ
πουργού, προσέφερεν είς - τήν χυβέρνησιν δέκα -χιλιάδας φράγχων 
χρός αγοράν μιας λαιμητόμου καινουργούς είς άντιχατάστασιν τής 
ύπαρχούβης παλαιός διά τάς άχσφαησθείσας θανατικάς εκτελέσεις.
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Πώς έγνωρίσαίε μέχρι τβϋυε τόν χ, Άμπελαν ¡ Άνθρωπον 
ήσυχώτ,ιτον βέβαια, γλυχύν, μή όυνάμενιν va διαπράξη τι άλλο 
Εκτός δράματος ή ποιήματος χαί ανίκανον νά βλάψη τινά Εχτός 
τών χανόνω» τής τέχνης. Ό ς  ανακριτής άναμφιβόλως Seν Επεδίω- 
ξε φήμην αγρίου· αί 3ε δικαστιχαι του πράξεις, αί δυνάμεν» να 
προχαλέσουν σκάνδαλα καί συζητήσεις, ήσαν Επίσης πολυάριθμοι 
ίσο» χαί οΐ ρητορικοί Θρίαμβοι τοϋ χ. Βουλπιώτου. Ά λ λ ’ αίφνης ο 
χ. Άμπελάς Επεφάνη μέ προσωπείον Βώρου καί άνεστάτωσε τον 
χρηματιστιχόν χβεμο-*, Εξίππασε την δημοβιογραφίαν, ¿τάραξε τήν 
χυβέρνησνν χαί ήνάγχασε τον αγαθόν χ. Καρύδαν ν’άπελπισθ^. Και 
ούτως αι'ΑΘήναι τής σοφίας χαί τής ποιήσεως,άς ώνειροπόλησΕ ποτε 
κατά τήν Ν. Ε φ η μ ε ρ ί δ α  οχ.  ανακριτή?, ίχανοποιήθηβαν άπο- 
δειχθέντος ϊτι χαί οι μεγάλοι χαί οι μιχροί υπάγονται είς τον νόμον. 
Άναμένομεν τώρα χαί τάς δίχας δια νά ίδωμεν άν θα ίχανοποιηθή 
χαί άλλη μία Οποδιαίρεσις τών 'Αθηνών, αί Άθήναι τής λογικής.

Έ χ  τών ώραιοτέρων έπειβοδίων τού χρημαΐ(βτιχο3 σκανδάλου 
εινε χαί ή διά των εφημερίδων καταγγελία τοδ άνακριτοδ επί συν- 
εννοήσει. προς μεσίτας όφ’ Ενός διχηγόρου τών κατηγορουμένων 
τραπεζιτών, διά νά Εξαναγχαβθ^ ό κ. Ά μπελάς νά χαταγγείλη 
τόν δικηγόρον επί συκοφαντία χαί Επομένως νά εξαιρεθή ώς μέλος 
τοΟ συμβουλίου. Τόρα φαντασθήτε τί 'μπορεί ν*  γίνη άν ή αυτή 
μέθοδος έφαρμοβθΐΙ παρά τών δικηγόρων τής ύ.τερασπίσεως χαί 
δι’ όλους τους άλλους δικαβτάς!

ε * *

Μερικοί έκ τών σφόδρα Ενδιαφερομένων περί τής χρηματιστιχής 
όποθέσεος παραχολουθήσαντες άλλοτε τό φιλολογικόν βτάδιον 
τοϋ χ. Άμπελα, διατείνονται ότι ή τελευταία «»άχρισις ήν ενήρ- 
γητιι εινε το χβλλίτερον τών έργων του.

’Ανηλεώς διαπράττονται χαθ’ έχάστην λογοπαίγνια, σχετικά μέ 
τήν πολύκροτο» όπόθεσιν, ήτις παρέχει γόνιμον εις τοιαϋτα στάδιον.

Ήρώτα προχθές είς επαρχιώτης έ’να μεσίτην:
—  Και τί θά «ίπή 0τ» έκαμαν βυνδιχάτον ;
—  θ ά  εΐπη 8τι ήθελαν νά τα κάμουν 6λα σ υ ν δ ι χ ά τ ω ν ί

’Ιδού χαί έν άλλο Ιτι φριχτότερου.
Μιχρομεσίτης γνωρίζων μεριχάς γαλλιχάς φράσεις χαί φθονών 

τους μεγάλους χεφαλαιούχους ¿δημηγορεί ώς Εξής:
—  Αυτοί ¿κήρυξαν πόλεμον χατά το3 χρηματιστηρίου' «υνησπί- 

«Θήβαν κατ’ αΰτοΟ αποφασισμένοι νά το χυριεύσωσιν ή νά άπολέ* 
σωσι τήν ζωήν χαί ίχοντες ώς σύνθημα: τό χρηματιστήριο» ή τήν 
ζωήν. La Brarse ου la vie!

* 0  κόσμος αναμένει μέ περισσότερον ενδιαφέρον νά ίδη τήν δι· 
χαιοσύνην μεριμνώσαν χαί διά τήν όπόθεσιν τής Κωπαίδος, ήτις, 
¿φ* Seo» τό θέρος προβαίνει, άναδίδει άεόρητον δυσωδίαν. Τό περι
βόητο» 8ον άρθρον μέ τό χερίφημον apport άποτίθεται χαί πάλιν 
επί τοΰτάπητος χαί πολλοί διατείνονται Ó τι ή διχα:»βύνη δειχνύου- 
ία τόν γενειοφόρον πρεσβευτήν θά είπη πρός Ινα τών ιχνηλατούν- 
των άνακριτικών χυνών της: ΑρρφτΙβί

* * ¥ * ' ·  ¿  I

Κατά τόν Α ' ώ ν α ή  προφυλάχισις ift»Ak(|^Mv ηρσήλθε μόνον 
Ικ φθόνου τών διά μιοθβληζ-ί·» ζώνΟβν Ι « « θ & .;| ^ ^ ι . ,Ε ρ < τ ί -

μω» Ιν θυοίαις πρός τό Ιθνος χαί Ιν πλοϋτιρ. Έ ά» τοΰτο άληθεύη 
τίποτε χαράξενον νά ίδωμεν μέ τόν χαιρόν αποφάσεις φεροΰσας 
τόν έξής τύπον: «Τό διχαστήριον τών ¿* Άθήναις μισθοληπτών 
βχεφθέν χ τ λ . . . .  διατάσσει χατά τών Εριτίμων κτλ.»

*·*#■

Δέν Ιχομεν δέ μόνον έριτιμοδιώχτας διχαστάς, αλλά χαίΕρημι- 
τοδιώχτας. *0  άναχριτής χ. Δραγούμης Ενεργεί ανακρίσεις χατά 
τών ερημιτών Πεντέλης.

* * *

Πάντοτε είχομεν μεγάλην ίδέαν περί τής ¿λαστιχότητος του 
διευθυντοΰ τής Τραπέζης Κωνσταντινουπόλεως. Ά λλ* άπό τοΰδε 
πλέον πρέπει όριστιχώς ν’ άναχηρυχθή άνθρωπος άπό χαουτσούχ, 
αφού κατώρθωσε τόσον ¿πιτηδείως είς τήν όπόθεσιν τοϋ συνδικά
του νά λυγίση άπ’ έδώ, νά λυγίση άπ’ έχε?, νά συσταλή τόσον 
ώστε νά χρυφθή όπο τήν ρεδιγκόταν τοϋ χ. Σχουλούδη, νά δια· 
σταλή τόσον ώστε αύτός μεν νά γίνη αόρατος, διά μέσου δέαΰ- 
τοϋ νά φαίνωνται οι σύντροφοί του, χαί τέλος νά έχφύγη τών χει· 
ρών τής άνακρίσεως. Τόρα πώς συμβαίνει Ενφ καταδιώκεται χαί 
αυτό τό άπλοΰν δργανον τής π α ρ έ α ς, ό μεσίτης Φατοϋρος, νά 
μΕνη Ελεύθερος είς τών πρωταγωνιστών, πρέπει νά μάς φώτιση 
ή εισαγγελία. Έ ν  τοσοΰτιρ επί τοϋ παρόντος εις τοϋ» καταγίνον
ται αΰτβί οι Εταίροι του, οιτινες μή όπβφέροντες τόν χωρισμόν 
του ούτε Εν «ΰτη τη φυλακή, αγωνίζονται νά τόν τραβήξουν καί 
αυτόν, χαταγγέλλοντες φανερά όχι πλέον ότι συμμετείχεν άπλώς 
άλλ’ ότι έμελλε νά λάβη χαί τήν μερίδα τοϋ λέοντος, 3 7  0)0 , 
χατά τήν διανομήν τών κερδών.

* * +

Ό  κ. Παντιας Καράλης έν ταίς τόσον γενναίαις περί τής χω- 
παιδικής όποθέσεως Επιβτολαϊς του βέβαιοί ότι ό χ. Σχουλούδης 
προσδιώριζεν Ιν Σύριρ ότι ή άξία τών μετοχών τής Κωπαίδος έ
μελλε νά φθάση τάς 15000  δρ. Σήμερον αδται τιμώνται 15 δρ. 
’Απλή διαφορά τριών μηδενιχών.

μ * *

Μέτοχος τής Κωπαίδος άναγινώσκων είς τήν Ά  κ ρ i  π ο λ ι ν 
τά περί μετοχών χαί ά π ό ρ γραφέντα έλεγεν:

— Αυτό τό ά π ó ρ είνε όποϋ μας Ιχαμεν όλους. . . α π ό ρ ο υ ς  Η

• %

Πληροφορούμεθα ότι ο χ. Βαλλιάνος, συνεχίζων τό αξιέπαινο» 
Ιργον τών γενναίων δωρεών προτίθεται ¿ X  συμφώνου μετά τών Ε
τέρων αδελφών του νά εδιργετήση χαί τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα 
Κεφαλληνίαν, χαταβάλλων τό άπαιτούμενον ποοόν δια τήν ιδρυσι» 
σπουδαίου τινός χ «  κοινωφελούς έργου. Δέν άμφιβάλλομεν ότι ό 
χ. Βαλλιάνος θά πραγματοποίηση τήν τόσον εύγενή χαί τιμδσαν 
αΰτόν πρόθεβιν, λαμβάνων όπ’ οψιν τάς πολυπληθείς και πραγμ« - 
τιχάς άνάγχας τής παρημελημένης εκείνης νήσου, ής ή πρωτεύ
ουσα χ «  αότοϋ το3 ποσίμου ίίδατσς στερείται χαί θά πράξη έργο» 
τι γενναίον, αντάξιον τής φιλοπατρίας χαί τής γενναιοδωρίας του, 
προσφέρον αληθή ¿χδούλευσιν είς τόν τόπον, διά νά εΰλογώσι Εσφεί 
χαί δικαίως οί συμπολίταί του τό όνομα τών αδελφών Βαλλιάνων.
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Σπανιώταιαι βεβαίως υπήρξαν «ί περιοτάσεις, καθ’ S ; τόση 
ζωή έξεδηλώθη ϋπάρχουσ* έν τφ Ιθνει ήμών, οση κατά τάς ημέ
ρας ταύτας. Ό  εθνικός οργασμός, τον όποιον πρό πολλοδ έμάν- 
τευσεν ή "Ω ρ α , καί μικράν εικόνα τοϋ όποιου έδώχαμεν προ τί
νος ημείς, έφθασεν εσχάτως είς τό κατακόρυφον, ώς τα μετά χό · 
που συγκρατούμενα κοσμικά αισθήματα χαλογήρου επί τη θέα ω
ραίας γυναιχός. Ή  παρομοίωσις βλέπετε είνε χαί αυτή τής επο
χής, έχει δέ σχέσιν προς έν των μάλλον προσφάτων και ζωηρό- 
τέρων δειγμάτων χοϋ εθνικού οργασμού Δέν ήξεύρω άν εις τήν έχ- 
δήλωσιν ταύτην έχουν σχέσιν ή οχ: οί ατμοσφαιρικοί λόγοι τής αί- 
φνϊδίας εισβολής τής ζέστης καί των έγγιζόντων χυνιχών χαυμά- 
των, ότε ή κυκλοφορία τοϋ αίματος γίνεται ταχυτέρα, ό εγκέφαλος 
θερμαίνεται πλειότερον τού δέοντος καί ολα τά άλλα μέλη τού 
σώματος άχολουθοΟσι τον φυσικόν κανόνα τής έχ τής θερμότητβς 
προερχόμενης διαστολής. ‘Οπωσδήποτε όμως αξιοπαρατήρητου 
είνε ότι τίποτε παρόμοιον τών μεγάλων γεγονότων είς τα 
όποια παριστάμεθα από τινων ήμερων δέν συνέ&η τόν χειμώνα. 
Ούτε φυλακίσεις τραπεζιτών, ούτε βουλεύματα δημάρχων, ούτε 
περιοδεΤαιτοϋ κ. Πύρλα, ούτε αναδίωσις τής ίν μακαρία τη λήξει 
έφευρίσεως των αδελφών Ά ζά -η , ούτε αλλεπάλληλοι αίματοχυσίαι 
εν ταις διαφόροις φυλακαΐς τού χράτους, ούτε βιασμοί έν Πεντέλη, 
ούτε μυθιστορικά επεισόδια παρά τάς «χθας του Ευρώτα. Ό  χειμών 
φαίνεται ότι ε’νε εϋεργετιχώτατος διά τα ελληνικά νεΰρα, μόνη δέ ή 
πολιτική τολμά κατ’ αυτόν να εγείρη τήν κεφαλήν, ή πολιτιχή διά 
τήν όποιαν εινε «διάφορος πάσα ώρα τοϋ «τους διότι αυτή είνε διη- 
νεχής θέρμη χαί χρονιά παραφροσύνη.

*
Εντούτοις όμως, αν και δλαι αΰται αϊ αίφνίδιαι εξάψεις τής 

εθνικής ζωής φαίνεται πιθανόν ότι τήν πηγήν αύτών Ιχουσιν εις 
τόν ήλιον, δτ’ ήμας χρησιμεύουν ώς τό καλλίτερον δροσιστικόν 
κατά τάς χαυστιχας αύτάς ημέρας. Ή  γενναία στάσις τής δικαιο
σύνης, ήτις μέχρι τοϋδε χαθήχόν της έθεώρει ν’ άνατέλλη μόνον 
διά τάς προστύχους καί χοινοτάτας αναιρέσεις, φόνους xat χρεωχο- 
πίας, ένφ ήδη ήρξατο έπεχτείνουσα τόν κύκλον των ενεργειών της χαί 
έπί γενιχωτέρων χα'ι χοινωνιχώτερον χαραχτήρα φερόντων εγκλημά
των,εινε πνοή φαληρικής αύραςδιατού; ασφυχτιώνταςεν τή συγχρόνψ 
διαφθορά, άν αίϋπόνοιαί της αποδϊιχθώσιν έχ τών ύστερων βάσιμοι. 
Αϊ αλλεπάλληλοι καταγγελία! τής χωπαίδιχής συμμορίας φαίνον
ται επί τέλους ότι θά λάβουν χαί πραγματιχωτέραν ύπόστασιν χαί 
πραγματιχωτέραν έχδήλωσιν. Ai δια τής μεγάλης δωρεάς τοϋ 
Παναγή Βαλλιάνου μέλλουσαι ν’ άνεγερθώσι φυλακαί θά δώσουν 
τέρμα είς τόν χτηνώδη βίον, ον διάγουσιν οί εξαμαρτάνοντες πρός 
τήν κοινωνίαν, λιμώττοντες, φθειριώντες, φθισιώντες, άσφυχτιώντες 
εις τά ύπό τό ονομα φυλακών γνωστά εν Έλλάδι αντρα.Καί διά νά 
φθάσωμεν είς τά σπουδαιότερα— ή άναχώρησις τοϋ χ, Πύρλα χαί 
ή περιοδεία αυτού τις οιδε τί αγνώστους επιστημονικούς θησαυρούς 
θά μας άποχαλύψη. Ai συχναί δημοσιεύσεις τής διευθύνσεως τών 
Ταχυδρομείων και ή όσημέραι έν αύτοΐς προδαίνουσα άναμόρφωσις, 
θά συντελέση είς τήν δσιρ τό δυνατόν επιβράδυνσιν τής μετά τών 
μακράν ήμών οικείων καί φίλων συνεννοήσεως, αποτέλεσμα 
τά μάλιστα ωφέλιμον διά τήν ησυχίαν ήμών. Καί επί τέλους τό 
ηλεκτρικόν φώς τοϋ κ. Άζάπη θά φωτίση, ώς έπιδεδίιοϋσιν οί 
Και ροί , ε ντός  ολίγου όχι μόνον τάς οδούς χαί τάς πλατείας, 
άλλά χαί τόν νοδν μας.

*

Καί πώς νά λησμονήσω σας, ώ ρωμαντιχοί τής Πεντέλης χ·- 
λόγηροι; Διά τών συχνών σας έφόδων κατά τών διαδαινόντων ¿χ 
τής μονής σας υπό γυναιχείαν μορφήν αντιπροσώπων τοϋ Σατανά 
θέλετε στηρίξει τά μέγιστα τήν χριστιανικήν πίστιν καί τήν προς 
τήν θρησκείαν εύλάδειαν τών πιστών, ένφ εξ εναντίας εις τά όμ- 
ματα τών απίστων θέλετε παραστη ώς άνθρωποι τόσφ έλευθερό- 
φρονες ώστε νά ζητήτε νά χαταρρίψητε τούς άνοήτους μεσαιωνικού; 
φραγμού; τούς χωρίζοντας όχι μόνον τούς χαλογήρους από τών 
λοιπών ανθρώπων άλλά χαί έν γένει τούς ανθρώπους από τών 
ζώων. θέλ ετε  προσφέρει μεγάλην έχδούλευσιν άμα χαί ευχαριστή
σω είς τόν χ. Καζάζην ώς δειχνύοντες τοσαύτην μέριμναν ύπερ 
τής αύξήσεως τού πληθυσμού. Καί θά παράσχητε ώραΤον μελέτημα 
είς τούς φυσιολόγους περί τοϋ χατά πόσον ή μαχράν τών πόλεων 
διατριβή, ό καθαρός αήρ, ή καλή ζωή, ή άνάγνωσις τών ψαλμών 
χαί τών μηναίων χαί ή περιδολή ράσων χαί χβλυμμαυχίων συντελεί 
είς τήν μοναδικήν υπερευαισθησίαν τών νεύρων.

-Δ ΙΑ ΒΟ Λ Ο ΣΕΟ ΡΓΠ 2Μ Α ΤΑ

Ό  κ. Συγγρός άναχωρών μετά τήν δωρεάν τοϋ κ. Βαλλιάνου 
λέγεται είπών

—  Ά  ! μά αύτό δεν ΰποφέρεται πΐά, νά σας χαρώ! Δέν μπο
ρεί κανείς νά ζήση ’ς αυτόν τόν τόπο! τόσα χρόνια νά εργάζεσαι 
νά άποκτήσης τόν τίτλον τοϋ φ ι λ ο γ ε  νο Ος χαί νά σου έρχεται 
ενας απ’Ιξω μέ τό έχατομμΰριό τον χαί διά μιας νά σοϋ χαλά ό,τι 
¿δούλευες !

Μετά τά τελευταία γεγονότα ιδού σύντομον χρηματιβτιχόν 
δελτίβν τής ήμετέρας άγορας.

Εντάλματα Άμπελα.— Μεγάλη ζήτησις.
Ύπόληψις Ράδου—  είς ΰψωσιν.
Δικογραφίαι Εισαγγελίας Έφετών χαί Πρωτοδικών— μεγά

λης αξίας.
Άκβραιότης Καρύδα— είς τ’ ανοιχτά.
Πίστις Σχουλούδη —  0.
Έπιστολαί Καράλη "περί Κωπαιδος—  ΰπεστηριγμέναι.

Έ χ  τοϋ Φ α ν ο 3:
«Έσυστήθη έν Άθήναις σύλλογος εισαγγελέων, έγένοντ* αί 

άρχιαιρεσίαι αύτού, εκλεχθείς πρόεδρος ό κ. * 0 .  Βάλδα; καί 
γραμματεύς ó χ . ’ίω . Ββ^^κίδης.» ■•■ι

* 0  χ. Δ . Χαρατζής ¿ M M g  (Γε ί ς  μέλος ϊ^τεπιστέλλον.


