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Έν Άθήναι?, τη 2 Σεπτεμβρίου 1884.

ΕΚΘΞΣΙΣ

ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥ3ΕΟΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ.

ΙΙρές τούς κυρίους έμπόρονς κ α ί β ιομη χάγους ΙΓ ιιρα ιύς.

μείς, Ρετσίνας, Δαμάσχος, Ψαρούδας, Λάμ
προς, Τσςι,ρής, Τβόλας, ΔαμΤγος χαί Δα- 
μυϊγα παρασταθέντες συμφώνως τή εντολή 
ύμών πρός τον ύψηλοχόλλαρον πρωθυπουργόν 
ίνα συζητήσωμεν προς αυτόν τα αίτια τής 
χρεωχοπίας τού χεντριχού ταμείου τού προ
τύπου Βασιλείου, εκθετομεν ένταϋθα τα γε- 

νόμενα μετά πάσης σπουδαιότητος.
Έν πρώτοις διεβεβαίωσεν ήμας ό κ. πρωθυπουργός, ετι άφ' ής ε

ποχής Ιλαβε τήν περιώνυμον εκείνην συνέντευξιν μετά τού συν* 
τάχτου το3 Φ α ν ο ΰ τής Σύρου χ. Χαρατζή, 8*ν είδεν ενώπιον 
του πρόσωπα δυνάμενα να έννοήσωσιν ενχο)αύτερον χαΐ βαθύτερον 
τα οικονομικά σχέδια τού εύκλεώς χυβερνώντος το χεντριχδν τα- 
μεΐον.

Δεύτερον, ό χ.πρωθυπουργός εϋηρεστήθη να παραχαλέσγ. ήμας ινα 
χαθήσωμεν, έν ώ ό ίδιος έμεινεν όρθιος διότι, ειπεν, ότι προτίθεται 
να εκφώνηση εις επήχιον ήμών οχόχληρον λόγον ρητορειών χαί 
οΐ ρήτορες δεν είνε δυνατόν νά χάθηνται, χωρίς να άπολεσθή μέ- 
ρος τής έντυπώσεως των λόγων των, τοΰθ' όπερ γνωρίζομεν χαί 
ήμεΤς ίχ τής ρητοριχής του Άριστοτίλους.

Τρίτον, προσεχλήθη δ χ. Δεμάθας νά είνε παρών εις τήν αίθου- 
οαν τής συνεντεύξεως διά νά αντιπροσωπεύω τα ακροατήρια τής 
Βουλής, έν ώ ήμεΤς άπετελοΰμεν τρόπον τινά τήν Βουλήν, χαί 
διά να στηρίζη τήν ράχιν του εις τήν θύραν έσωθεν, ίνα μή οχλ.ηρός 
τις Ιξωθεν βουλευτής ή άλλος απαιτητής θέσεων, διαταράξη τήν 
σοβαρότητα τής ¿πιχειμένης σχηνής.

Τέταρτον, πριν έχφράσωμεν τό αίτ·ον τής μεγάλης τιμής τής 
ήμετέρας παρουσίας, είς έξ ήμών έβηξεν αϊνιγματωδώς χαί επανει
λημμένος, ό δε είς πάντα σοφός πρωθυπουργός έννοήσας Srt ό βήξ 
προήρχϊΐο έχ τής χαταβροχθίσεως άφθονου γαλέττας υπόπτου 
τοιότητος Ισπευσε φιλοφρόνως νά προσφέρω τ®ν βήξαντα ποτή- 
ριον πλήρες δδατος διά νά ένθαρρύνη αυτόν και ήμδς είς τό νά εί- 
*ωμεν τό μάθημά μας.

Μετά τά προοιμιώδη ταΰτα ε’μειναμεν σύμφωνοι μετά του χ.

προέδρου περί τών αιτίων τής οικονομικής ήμών νόσου, απερ είνε 
τά εξής :

α'. Ή έλευσις είς Ελλάδα τού Κουταλιανοΰ, όστις προχαλέ- 
σας είς τάς παραστάσεις του πλήθος θεατών, άφήρειεν από τής 
χυχλοφορίας μέγα ποσόν ελληνικών κεφαλαίων είς δεκάρας.

6’. Ή χάθειρξις τού χ. Φατούρου, 8περ πληροφορηθείς ό οίχςς 
Ρότσχιλδ έπαυσε τάς πρός τους "Ελληνας πιστώσεις του.

γ'. Ή ενεχα τών βροχών αποτυχία των φθινοπωρινών πέρυσιν 
ιπποδρομιών, ήτις αποτυχία έπέδρασεν όλεθρίως επί τών εισπρά
ξεων τού σιδηροδρόμου Άθηνών-Πειραιώς' χαί

δ'. Ή διαγωγή τής άντιπολιτεόσεως, ήτις μή δυναμένη νά εν
νοήσω σχέδια τής Κυβερνήσεως χηρύττει τό ιοοζύγιον αυθάδη 
αγυρτίαν.

Μετά τάς ανακαλύψεις ταύτας συνεσχέφθημεν περί τής βελ- 
τιώσεως τής οιχονομιχής χρίσεως' τότε Ιχιστος έξ ήμών έπρότει- 
νεν άνά έν φάρμαχον.

Πρώτος ό χ. Ρετσίνας επρότεινε νά επιβληθώ ογκώδης φόρος 
επί τής ρητίνης χαί νά λάδη αυτός τό μονοπώλιο·/ τής προμήθειας 
τού είδους τούτου είς ολους τούς οινοπώλας τής Ελλάδος.

Δεύτερος ό χ. Λάμπρος επρότεινε νά χαταργηθώσιν οι φούρνοι 
όλοι τού χράτους χαί νά αντιχατασταθω ό άρτος διά γαλέττας, 
προσεφέρθη δε ό ίδιος εύγενώς νά προμηθεύσω 8'ί τούς έλληνας 
πολίτας τό νέον μάννα άντί μιχρας τιμής.

Τρίτος ό χ. Ψαρούδας επρότεινε νά τεθη φόρος είς τά ψάρια 
8λα μιχρά τε χαί μεγάλα.

Ό χ.Δαμάσχος επρότεινε νά χαταργηθώσιν βλα τά όπωριχά ώς 
προκλητικά τής χολέρας χαί νά άντιχατασταθώσιν διά δαμασχή- 
νων, ών είνε γνωσταί αί εύπεπτοι ιδιότητες.

*0 χ. Δαμιγος επρότεινε νά φορολογηθώσι χαί αί μυΐγαι χατά 
κεφαλήν χαί χατά πτερόν, άφ’ ού οί βόες, τά πρόβατα χαί αί αί
γες προ πολλοϋ φορολογούνται.

*0 χ. πρωθυπουργός συνέχαρη ένα έκαστον έξ ήμών διά την 
ευφορίαν τού πνεύματός του καί τήν μεγάλην αφιλοκέρδειαν καί 
τόν ειλικρινή πατριωτισμόν του χαί είπεν δτι θά εισαγάγω εις τήν 
νέαν σύνοδον νέα νομοσχέδια περί τών προταθέντων τούτων σοφών 
φόρων' μόνον προσέθηκεν δτι προσθέτει χαί αυτός άλλην ιδέαν: νά 
παχύνω περισσότερον διά νέων μέτρων τήν Έθν. Τράπεζαν διά νά 
δυνηθή νά προσφέρω *α* ’«'λιν είς τό χόμμα του νέας όπηρεσίας. 
Πάντες άνομωλογήσάμεν τήν ορθότητα χαι τό χατεπείγον του μέ
τρου τούτου χαί έχωρίσθημεν καλλίτεροι φίλοι μετά τήν συνέντευ- 
ξιν ή πρό.

Ό χ. Δεμάθας ανέλαδεν εύγενώς τήν σύνταξιν τής παρούσης



2 Α Σ Μ Ο Δ Α Ι Ο Σ

έχθέσεως, διότι δυστυχώς εΰ τα γράμματα δέν «ίμεθα τοσίν δυ
νατοί όσον είς τά οικονομολογικά.

Έν Πειραι«7, 29 Αύγουστου.
Ή  έποτροπή.

ΑΝΕΜ-Οίνΐ^ζη,ϊ^ Α.ΤΑ

Οι αξιότιμοι έμποροι τοδ ΙΙιιραιώς, ώ> τήν εκθεβιν δημοσιεύο- 
μεν ανωτέρω,ήσαν όμολογουμένως «ί μόν·ι κατάλληλοι νά ελθωσιν 
τις «υνεννόησιν μετά τοδ κ. Τρικούπη περί τών οικονομικών αύτοδ 
μέτρων. Κυίέρνησις άναγαγοδσα εις έπιστήμην τήν μπαχάλιχην 
πολιτικήν δέν ήΐύνατο παρά έχεϊ να καταλήξη'■ να δίίη έξηγήσεις 
χαί να λαμδάνη συμίουλάς παρ’ απλών παντοπωλών καί άλευρεμ- 
πόρων, οΰδέν εκτός εαυτών άντιπροσωπευόντων.

* * *
Έν τούτοις οί χ. κ. Ριτσίναο, Λάμπρος, ΔαμΤγος, κλπ. όμι- 

λοδντες προς τον χ. πρωθυπουρ-,όν μετεχειρίζοντο διαρκώς τ'ον 
πληθυντικόν αύτόν οί εντολεϊς μας, ένώ πασίγνωστσν οτι βΰ- 
δεμίαν σχέσιν έχει πρ'ος αυτούς δ λαός τοδ Πειρα·ώς. Προς την 
φιλαλήθειαν ταύτην τών χ. χ. έμπορων μόνην άνάλογον γνωρίζο- 
μεν τήν μετριοφροσύνην τοδ άθθα Μωρό, λαλοδντος έν τη γαλ
λική έθνοσυνελεύσει έζ »νάματος τών εδγενών, πρ'ος #ύς ούδιμίαν 
ίσχε ποτέ σχέσιν, υιός υποδηματοποιοί! ών.

* * *
Δυστυχώς έχάθη μία περίστασις διά τον χ. Τρικοόπην νά παίξη 

χαί το πρόσωπον τοδ Μιραθώ. Δεν ήδόνατο νά εύρη περίεργον τ'ον 
πληθυντικόν τών Πειραιωτών, διότι έγνώριζεν ότι ύπήρχον δύο 
πραγματικοί έντολείς αυτών, αυτός χαί ό κ. Δεμάθας.

Μεταξύ τής επιτροπής ιδιαιτέρα φυσιογνωμία έπιβύρουβα τήν 
προσοχήν εινε ο χ. Άθανάειος Λάμπρου. Βεβαίως έξ όλων ήτο 
ό άρμοδιώτερος νά όμιλήση περί άνορίώεεως τών οικονομικών τοδ 
κράτους, άφοδ χαί άλλοτε άνεμίχθη επωφελώς εις αυτά διά τών 
πατριωτικών αύτοδ προμηθειών.

* * *
Έπηλήθευσε τέλος καί ανωμολογήθη καί ϋπ' αότών τών ΰπουρ- 

γιχών εφημερίδων ή εΓδησις, ήν πρώτοι ήμεΤς άνηγγείλαμεν, περί 
τής άφίξεως τοδ γάλλου στρατηγού τοδ προωρισμένου ν’ αναμόρ
φωση τόν στρατόν ήμών. Μέχρι τοδδε έγνωρίζομιν μόνον τάς 
έπιγραφάς τών ζυθοπωλείων ώς ύφισταμένας αλλεπαλλήλους α
ναμορφώσεις και ανανεώσεις, ών ιστορική ιδίως άπέμεινεν ή τεδ 
«Κόσμου» μεταθληθέντος εις «Νέον Κόσμον» εις δν ειτα προσε- 
τέθη ή «Άνανέωσις τοδ Νέου Κόσμου». "Ηδη κατ’ αναλογίαν 
εις τήν «ναμόρφωσιν τοδ στρατοδ τήν προαγγελθεΐσαν καί 
γενομένην ύπό τοδ κ. Τρικούπη θά έπακολουθήση ή ά ν α μ ό ρ- 
φωσις τής ά ν αμ·ρ φώσεως ύπό τοδ κ. νοβββϋΓ.

+**■
Έν τψ μεταξύ όμως ό κ. πρωθυπουργός δέν έννοεϊ νά διακόψη 

και τά ΐδικά του σχέδια. Μεταξύ τών τελευταίων του έκ τών φα- 
έινοτέρων πρέπει νά χαταταχθή χαί ή επίνοια τών διοιχουμένυν

διοικητών. "Εκαστον τάγμα έχει καί τόν διοικητήν του. Τώρα 
ανα τρία ταγματα διορίζεται και εις διοικητής Τ ώ ν δι#Ι. 
κητών, χωρίς τά τρία ταδτα τάγματα νά άποτελέσουν σύνταγμ* 
ή τι παρόμοιον. Καί ύπεράνω όλων αστών τών βυζαντινών ύποΐι- 
αιρέσεων ύψοϋνται τά φωχόλα τοδ κ. Τρικούπη, άνωτάτη 
διοιχητοδ τών διοικητών τών διοικητών. ,

* * *
Σχετικώς προς τόν περί οδ ο λόγος γάλλον στρατηγόν έπι· 

στέλλουσιν ήμΐν χαί τό έπόμινον : Άφιχνούμενος έδώ καλόν 4ό 
ήτο από Vosseor νά μετωνομάζετο Brosseur ώς μέλλων νά δώσιι 
εις τόν στρατόν μας le dernier coup de brosse.

* * *
Ώς συμπλήρωμα τής άφίξεως αύτοδ αγγέλλεται χαί ή πρόο- 

χλησις πάλιν δανοδ διοργανωτοδ γεωπόνου, όπως άναδασώαη τ* 
ύπό τών χυρχαϊών έρημωθέντα δένδρων μέρη. Συνδυάζοντες τήι 
μέριμναν ταύτην περί άναδασώσεως πρός τήν παντελή αμέλειαν 
περί διασώβεως τών υπαρχόντων, άγόμεθα νά πιστεύσωμεν ότι ή 
καθ’ όλα αναμορφωτική χυβέρνησίς μας φροντίζουσα χαί περί τής 
ψυχαγωγίας τών υπηκόων της, έν οις καταλέγονται καί οί ποιμένες, 
χαί χαθορώσα ότι δέν υπάρχουν πλέον δάση ώς έχ τών πυρκαϊδν 
φι/.οτιμεΤται νά παράσχη αύτοΤς νέα τοιαδτα πρός πυρπόλησιν.

* * *
Εις τό παρελθόν φύλλον έδώκαμεν πίνακα τών ανακαλύψεων, 

άς θά «τείλη ή ήμετέρα χυδέρνησις εις τήν έν Λονδίνω Ιχθεσιν 
έφευρέσεων χαί μουσικών οργάνων. Ήδη μανθάνομεν ότι έπιθσ- 
μοδσα να μετάσχη καί είς τό δεύτερον μέρος τής εϊρημένης έκθε· 
σεως θαποστείλη είς αυτήν τό έπίσημον όργανόν της, τήν 
Ώ  ρ.« ν.

S T H  A E A i V A .r R A .X X I A .

Σ τ ή J s J . l a fp à z f f i a  κυνηγά. ό πρέσβυς τής Μ αδρίτης,
'στη ΛεΛ Λ αγράτσια χονηγά δ φίΛος βουΛ ειτής,
’στή J ε.Ι.Ιαγρά τσ ια  κυνηγά δ πρώτος Τ ραπεζίτης, 
στη J εΛ Λ αγράτσια κυνηγά δ μ έγ α ς  ποιητής.

'Στή d  ε.ΙΛ αγράτοια  κυνηγά μ ιά  δόζα  τής π ατρ ίδ ες  
χαί ό ζηράνας τήν ¿.¿ύν τής μαύρης Κ ω παίδος.

Τάν ψί-lor rov Πρωθυπουργόν χι έχ ίίνος  ίμιμήθη, 
πού χάθε ’μ έρ α  τα χ τ ικ ά  πη γαίνει ώς ’στη Β άρη , 
χαί ε ίς  τήν Σύρον ζζαψνα π α τ ε ΐ ,  χω ρίς τ ά  π  Λήθη 
γ>ά εν α  τέτο ιον  έρχομό νά  πάρουνε χ α μ π ά ρ ι.
Κ α ί  κυνηγά άγνώριστος, ε ίς  μονωμένα μέρη  
δ χυνηγήσας φ ανερά  τόσων πτω χώ ν κεμ έρ ι.

'Εμπρός χννήγα, πρεσβεντά, χαί γ ι’ â .l .la  μή σε μέΛΛει 
εμ πρός μ' αμ έτρη τα  πουΛιά έδώ  νά  μ ά ς  γυρίσης, 
x f  άψού μ ιχρό  δεν άφησες ’στην Κ ω π α ίδ α  χέΛ ι, 
ούτε πονΛΙ π ετάμ ενο  'στους Συριανούς ν’ άφήσης.
Ν ά τά  σχοτώσης ο.Ια σν μ ΐ  μ ία  μ αζω μ ένα ,
χ ι ο ί έχ.Ιογεϊς σου χννηγοί νά  μήν εύρονν χανένα .

SOURS

Έ σ π α σ ε  τό Ι “ωμ.*ί?*ο απ' τούς ποΛΛούς τούς φόρους 
Κ ι’ άΛΛοίμονο στον Π ειρα ιώ ς πρό πάντω ν  τούς έμπόρους
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΩΝ— ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΤΗ BASIAISSH ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Τα φύλλ’ άφίνουν τα χλχίιά 
καί πίπτουν μαραμένα 
τά κύματα τήν αμμουδ_ια 
ξεσπούν αγριεμμέν*.
Ή βάρ*1 στέκει '«τι γιαλό 
χαί «¿να περιμένει, 
γλυχι̂ α ξενητεμμένη,
’ςτό χαλί ! ’«τα χαλί !

’Α γ έρ ι φθινοπωρινό 
δροσάτο φ τερ ουγίζει 
χ α ί τ ά  χο ρ τά ρ ι' α π ’ τ ί  βουνό 
ά ν έσ π λ α χ ν α  θερ ίζε ι.
Ή βάρχα στέκει ’ςτό γ_ι*λβ 
χαί σένα περιμένει, 
γλυκεία ξενητεμμένη,
*ς το χαλί ! ’ς το χαλί !

Σύννεφα μαδρ' αγριωπά 
χάδι ψυχή τρομάζουν 
καί σάν τ* ράσσα »ου παπά 
τον ουρανό σκεπάζουν.
Ή βάρχα βτέχει 'ςτό γιαλό 
χαί «ένα περιμένει 
γλυχιιΐ ξενητεμμένη,
'ςτό χαλά ! 'ςτό χαλί !

Τό χελιδόνι απ' τή φωληά 
τήν αχυροχτιβμένη 
μι τά μιχρά του τα πουλιά 
oè ξένη γη πηγαίνει.
Ή βάρχα στέχει ’ς τό γιαλό 
χαί «ένα περιμένει, 
γλνχιιά ξενητεμμένη,
’ς τό χαλί ! ’ς τό χαλί !

*Σ τή θάλασσα χαί ’ς τή στεριά 
βοριάς χι’ ανεμοζάλη 
χι’ ή πράσινη καλοκαιριά 
μάς ξαναφεύγει πάλι·
Ή βάρκα βτέχει ’ς τό γιαλό 
χαί «ένα περιμένιι, 
γλυχηά ξενητεμμένη,
’ς τό χαλί I ’ς τό χαλί I

Φεύγεις ; άντάμωσι χαλή t 
άλλου θα π$; να ζήσης, 
άλλον ή τίχνη σε χαλεΓ 
μά μή μάς ίησμονήσης.
*Η βάρχα βτέχει 'ς το γ]αλό 
χαί σένα περιμένει, 
γλυχειά ξενητιμμένη,
’ς τό χαλί ! ’ς τό χαλί I

GUERRIER

ΑΤΑΒΟ  A O g g Q P m s M A T A

Ό έξοχώτατος Δόν Έστεδάν ¿¡«τρίβει ήδη ¿y Dellagrazia. "Ας 
προσέξη να μή γίνη δι’ αυτόν ή χαρίεσοα αυριανή έξοχή Disgrazia.

» **
Έπί τη ευκαιρία ταϋτη cl αυριανοί ¿χαιρέτισαν αυτόν διά τού 

έν τφ Ά  α μ ο J α ίιμ έπί t? ενταύθα άφίξει του δημοσιευθέντος 
ποιήματος «Καλώς ήλθες». Φαίνεται όμως δτι τόσον ίσχυραί 
elvt αί ιδιαίτερα! έχεϊ κατ’ αυτού άγορμαί ώστε τούς έκαμαν χά- 
ριν αυτών να λησμονήσουν καί τάς απαιτήσεις τού μέτρου, τό

όποιον παρεγέμισαν με νοστιμωτάτας παρενθέσεις ολων τών εν 
τώ μεταξύ άπό τής δημοσιευσεως συμβάντων.

"Ο χ. Καζάζης ήχούσθη τάς ήμέρας αύτας άγαναχτών διά 
τήν αμάθειαν τών εφημερίδων αίτινες μεταφράζουν τό François les 
Bas-bleus—Φραγχίβχος όΛογιώτατος—άντί T à χυανά περι
πόδια τού Φραγκίσκου.

* * *
Εις τάς εξετάσεις τών γυμναστών έν τψ γυμναστηρίιρ.
*0 Δεχάστρος άχούων τους γυμναζομένους μετρούντας 2ν, δύο, 

τρία, ένώ εχτελούσι τάς διαφόρους ασκήσεις, έρωτα,
—  Μά ’στα μαθηματικά εξετάζονται ;

Εις τό μάθημα τής ζψολογίας.
Ό διδάσκαλος : ΙΙόβων ειδών μύς υπάρχουν:
Ό μαθητής : Μΰς άρουραΤοι, μυς ποντικοί χαί μίς .. .Πάβτρελλ.

Έηίγρ»μ.μ^'χ εις Χκουλού&ην
'Αφού μεγάΑη έφαγε μ έσ α  'στη Σ ύρα  μ η ά τ σ α  
7ο φύσημά τον πήρ" εύθύς χαζά  τη ΑεΛΑαγράτσα.

(Εις τον «ρώτον λύτην δοβήσιται το  Φυσικόν Δίχκιον τον χ . Καζάζη) 

Τό .τρωτέ/· μου τούς ευσεβείς σ&ς έχ ε ι κ άμ ει δ ω ρ ο Υ ,  

τό δεύτεροΥ τούς ύπνους σας μ ΐ  θύρσους στεγ ανόνει, 
τό τρ ίτον  μου δ ιαγεΑ ά ώς είδος άναχτόρων  
τ' οΑον μου τε'.Ιος κ α ί θεούς άχόμη ζ ε θ ε ό ν ε ι .
" Ε υ  ζωογ ε ίμ α ι ποΰ μ ιΑ εΐ χ£  8Αα τον ε ίν α ι γρίφοι' 
Ά χόμ η  δεν  μ  ¿Αύσατε;  Φωνάζω:  νύφη! γύρη !

Τήν Τρίτην λοιπόν εΐνε ή σειρά τού ’Απόλλωνος. Ή έ- 
σπερίς θά εΐνε διχαστική,έφ' <ρ λέγεται 8τι όλα τά εισιτήρια ήγορά- 
σθησαν ήδη όπό διχηγόρων χαί διχαβτών.’Ο ίπχοτιχός ειρηνοδιχης 
Άλχάδης τής θαλαμέαςθά παρουσιασθη βίς τό κοινόν 
περιπλέγδην μετά τού πτωχού δικηγόρου Ά  ναπαρα διάδου 
τού Σουρή, ο< θά ύποχριθή ό χ. Άλεξιάδης.'Η συρροή χρομηώε- 
ται μεγίστη.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΙήΙΩΤΙΚΟίΓΤκπΑΙΑΕΥΤΗΡΙΟΝ
ΠΑΝΑΓΗ ΡΑΖΗ

Αί έγγραφα! τώ» μαθητών ̂ ήρξχντο ήδη χαθ* έχάστην εν τή ευ- 
ρυχώρω χαί κεντρικωτάτη οικία ΚΙΑΠΠΕ, παρά τή πλατίε* τών 
Άγιων θεοδώρων, παραπλιύρως του βιβλιοδετείου Πεντειρρή (δδός 
Εύρυπίδου χαί Ποαξιτέλους, άοιθ. 68). ’Εφέτος θά προστεθώ« καί 
τάξει; έλληνιχοϋ σχολείου, θα προσληβθώβι δε πρόε τούτο *«1 έτε
ροι διδάσχαλοι, ώς χαί τής γαλλικής, εν γίνει έπί «ϋρυτέρων βάσεων 
αρξίμεθα του νέου χέ. σχολιχον έτους. Γίνονται δεχτοί χαί εφέτος 
ευάριθμοί τινες οίχίτρο̂ οι, εις οΰς θά παρέχηται παν ΐ,τι Ϊυναται 
να καταστηση αυτούς ευπαιδεύτους χαί ενάρετους

Οί ε/.οντες ανάγκην μαθημάτων άνωτέρων παρά τά διδασχίμενα 
έν τψ χαεαστήματι, δύνανται νά φοιτώσιν εις τά δημίσια σχολεία, 
¿νω θά λαμβάνεται ή δέουσα περί αύτών πατρική πρόνοια ύπό τοδ 
δι ευθυντού.

Γ ΤΤΑΜΙΤΑΜΠ? *Tt *πό 1ης Σεπτεμβρίου■. ilA lV lililii UÜ μετέφερε τό κατάστημά του εις 
(οοοντοϊατρί1?) τά Χαυτεϊα έπί τής δδοδ Πατησίων, 

πλησίον τής οικίας Καφταντζίγλου χαί παραπλεύρως του φβρμ«* 
χείου χ. Καταχουζηνοϋ. ΔΕΧΕΤΑΙ άπό τής 8 *. μ. μέχρι τής i t  
Χχί άπό τής 2 μ. μ. “έχοι τής 5.


