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ΪΓ Γ

•’πρέπει να γέίνή.' 
θεϊ ακόμη νατά τάς ήμέρας Τβύχας '-ή·'έξ#λέγξΐέ' -Τής· βι&χωρίσεως 
τής; χ?»6ερ»ή»εβς τής όποίας τάςάπβράμίλλοος εις τον,τόπον εύ- 
■εργβσίας.'πηρύττβυσιν1 ‘ίϊεγειακώς ..«■άνοίσχ»»«/ μισθωτοί ύμνο- 
λόγοι εις τά ευρωπαϊκά-: φύλλα. Δέχις Άλφβιβι .δεν;άρ»ο3ιίί' νά 
καθαρίσω«·» άπό .τόν .βυησωρευθέν,τα. .-ρύπον-;. *άλ βουστάσια (ΐήδ νέου 
Αΰγείου. ’Ανοίγονται γαστέρας' ¿πςυργών ηαί τμηματαρχώϊ,καί 
εμπεπισ.τευμ.ένων καί -..εξ απορρήτων' εξελέγχονται τά βάθη τών 
συνειδήσεων ελληνόγλωσσων καί ετερόγλωσσων' δημοσιογράφων, 
οιτινες αφ’ ού υπηρέτησαν εΰόρκως εις,ξένους στρατούς ηλθον 
καί' προόέφερον τας τ ι μ ί α.ς υπήρέσΐά'ς τ<β·γ ε|ς τήν τυμίιθρ_(αν. 
"Ω Ι ας ήτο δυνατό» νά Ίλθίοσιν' όι' 'ϋ'Λιχόί καί πειναλέοι 
χαί'φορίλογο'ύμενΟι' πληθυσμοί' ίόδ' -βασιλείου νά ία̂ αστώσιν 
εις τήν* οώϊέψίάν διά νά ΰυωσϊΟ ■ 'εις' "τί: μϊτείάλλετο τό χρίσ
μα · των · το εϊσπραττσμενσν ■ διά :το8:: ϊρακοντείου νόμο« περί 
εισπράξεω; τών καθυστερουμένων έντός τοδ άϋοβέβτ*υ;στομάχοϋ 
τών-.πρφην ϋπουργικών Άρπυιδ» 1 ·”Ας· ητα δύνατοντνμ ; έλθωσιν 
εκ τής ’Αγγλίας καί άλλαχοδ αΰτοί »ό- άπερόπτάί -.καί .μεμψίμοι
ρο: ,όμογε»εήκ ώμ ή.φιλοπατρία̂ έχει ώ;/θερμόμετρο» -τούς τόκους 
τών,κεφαλαίων των νά ιδωσι.με τάς .διόπτ̂ α̂  των τά μΐσχη εκ 
τοΰ πλησίον, νά όσφρανθώσί μΐ’ τους 'ίραπεζιτικούς Ιών ώ̂θω- 
νας τήν δυσωδίαν τήν οποίαν _ «Γνάπνεομεν' ήμεΤς' έδώ, και' Ιίτειτα 
τά ιδωμέν $ν θά ει/ον άκό̂ ή 'τήν' δρϊξιννά μας στελλωσι κάθε 
τόσσν ανθάδείς παραινέσεις κάί Ιπιτίμίήόξίς διότι δεν Ιξηκολοΰθησε 
τό έθνος νά παρέχη ΰποστήριξιν εις τους :λύ[λεώνας - οιτινες ότάλίν 
παρεϊχβν ΰποστήριξιν ’επικερδή εις τάς-τραπεζιτικάς εργασίας των.

Τί Οέλευσι'λοιπόν'αί'εφημερίδες; -Ταυτοχρόνως ν’ άνοιγωνται

οι βόθροι κάί άί υπόνομοι' καί τά'ανώνυμα' αποχώψήνήρΓ̂  |̂νφ 
καθαρίζονται' οι στάϋλοι τών υπουργείων κάί'ίήάτάράσόϊτίι'̂ ΐίΛ- 
"μήν τών πρό τριετίας’μκινή'των τρίκούπικών τελμάτων," "επίΐίου- 
£ΐκώς ϊε «π®τ?δ.βου̂ υτηριόρ άνάδίδεταΓχλλή ίυθώδί'ά'ώς'ίλ'τοΰ 
ανακινρ̂ μένου'διμ_τών ¿¿έΜγξεωί̂ όρόόροΰ' 'τής 4ιάφθορϊή;'\αί 
τής επεμίάσεώς; ’ Αλλά' τότε .%«' οΓκάτ«'κοι ,τών τίθη/όΚ̂ θά 

, ηναγμάζοντο νά' δραπετεύσω«. προτροήάίην, έκτός ένός μίνου’, · τοΰ 
κ. συντάκτου .τής ίο'ιίΓη̂ ) £ιΙ’ ΑΙηθΒββ, ‘, /

Τ ί  δε έγειναν οι σκοτεινοί ήρωές τής ‘ϊιάρπαγής,· όί άδϊήψάγοι 
δαιτυμόνες τής τραπέζης τοδ μονομανοΟς Βαλτάσσαρ; Έφυγον 
καί εκρύβησαν εις τά σκότη, $*ως τά βρωμερά εκείνα έντομα τά 
ροφώντα τό αίμα τοΰ κοιμωμέ̂ ου καί εξαφανιζόμενα μόλις ό κοι- 
μώμενος άνοίξη τους οφθαλμούς καί άνάψη Ιν κηρών. Δέν μένου- 
σιν δμως ̂ ργοί’,̂ τ̂ .̂ ιενά̂ ενςι νά διαρπάσωσε · καί νά. οογιάσωσι, 
ϊολοφο’νοΰσιϋ ,Κ̂ νερτειδή ! .ΪΑΫ,. συνδρ'όμήν κάί τήν προ-
στασίαν „τής̂ ΐορσ̂ ρς όια.ν* άπρκτείνωριν ανδρώάίϋς, προσπςΛΓοΰσι 
ν* δολοφον.̂ σωσι!. τήν. τιμήν άαΓ τήν7 υπίλή'̂ ιν ''των'Ιναντϊων’των 

. ̂ δ·ά .τής γιυήαρώ'τέραή. καί' ̂ είσ ρ̂ότ̂ α̂ .συκοφ τ̂ίά  ̂3ίά’ ̂ ¿ ‘Ααι- 
δίστέρας.καί ποτα̂ ωι̂ ράς Ιιΐενο^ραφΚςί'-Αυτη'ήτο ή^άν ι̂̂ εν 
ίφαρμοσθεϊσα ·. μέδόδος ριάρά τοιί μιγαλόυ ̂  άναμορ̂ ω'τοθ1 καΐϊτών 

. ' αγενών ,.οπ̂ δώ.ν του'., ’Αφ’.̂ ί ή̂ χ̂ ράς έοά τας̂ αμάρ'τιοί’ς 'τήξ"Έν 
• λάϊος ' ̂ ρχιφεν το πολίτικου. στάδιο» τοδ. πρ̂ ίην' τόρώθύπόΰργοΰ, 

συνεοτήθη έν μέσαις ‘Α§ήναίς οικος. άπωλείας,λίγξμ“ενος
κατ’ εόσημισμόν πολιτικόν. σαΧό— --'-τ....
γιών( 
φορουσών
μή άναγνωρ'ζόντων τό άλάνθαστον τοδ μεγάλου αρχιερεως τής 
συναγωγής. Έκ τοΰ καταγωγίου τούτου έςεπορεύοντο και εκπο
ρεύονται ολαι αί μιαραί συκσφαντίαι αΓτινες διασπείρονται επίτηδες 
τεχνηέντως διά νά κηλιδωθή οχι μόνον ό δημόσιος, άλλά και ό 

: τδιωβάός, βίός-’ίβ*>πολίτοιβν.·4ν*'πςΰαύ?1·..·\ς *ί - -1,: ·,Λ! ί
Έπτ τάαςκίάη 'τέολ'εμήσβντεςί'άΛαμβτωςτάό πεσον όλέ<1ρι?$ σύ- 

.·:στηρ«, .ήρπέσθήμε» εό}--τήν·«ατύρι«ν,ι *α* «ή» γελοιοποίηην;̂  είς 
■: τή» απλήν: πάρβατασικ τοδ χωμικσ̂ μέρρυς βδύ-.-τόβοκ .¿αεξαντλή- 
. · του : κωμΓΧΕτραγικσϋ μαπραΰ;μυθΐ9Τ«ρήμβέάς .ούτινός :ήρωί ΰ- 
. πήρξεν; ά 'Δόν <Κισσώό · τής πβλιτίκήςι .Έπί'.. τών .οι*ογί«ί*κών 
άκοκρώςων̂ ερρίφθη: εύάπίής πέπλος, &εβμε&ήμβσς: σέτε-.&λλςς τις 
τών -βεθο.μέπό* αντιθέτων. :τρΰ σασπηματος δΐί,νο,ήθηάποτέ

■ Μ’-άνεγπίρά),τ*αέ»οΐ'ητο-·γϊω·τόν τίκέτεκταίνϊτο ριαι Λό διβπρ̂ ϊτετο 
ϋπ’ αΰτόν.ό̂ Αφοο'δμιρί; αΰτοί ςά̂ ονπβτριμμέ»«-καί;τώ(Μΐτίφιόμη 
ίχουσί τόσήπθρωσύτητα,,· ώστε. νά παραγνωρίζωπι ιτήνόψ·**ροθυ- 
μίαν τ®ν:άϊτιπάΧ·ν τώνκκύσ.τούς προκάλδσι,ιπιθίνβνιϊτίαπο- 

φαβίσωσι καί αυτοί\ν’· αναούρωσι .τόν πέπλον »αί νά πρόσ̂ βλέσω-



Δεν ίνθυμούμεθα πλέον ποΤος άνοήτως ματαιόδοξος ήγεμών, έφ’ 
δσον οί. εχθροί άφήρουν από τής έπιχρατείας tou νέας χώρας καί 
ί  φ* όσον ήλατΜΟτο ή δΰ»αμίς toy, τόσόν αυτός προσέθετε καί 
.νέους τίτλους βίς τό δνομά του, ζητώ» νά έπιβληθή διά φαντα
στικής χαί àvuxâpxtoo ίσχύος. Άλλα tô παράδειγμα αύτοδ φαί
νονται πάρα πολύ μελετήσαντές' οίπερί wy πεσόντα -πρωθυπουρ
γό», οιτινες if" ίσον αποκαλύπτονται χαθ* ημέραν χαί »ja αΓσχη 
aùt<3v, tôoov έγείρουν την κεφαλήν υψηλά Χαί χονϊραίνουν τήν 
φωνήν των, νομίζοντας Sti θά έξιππάσωσι τήν κόσμον.

Καί έπειτα άπεροδσιτινες Siati ή δημφσιογραφία 5χι μόνον 
δεν προοδεύει, «λλά χαί έχπίπτει έν Έλλάδι I Τό i f '  ήμΤν 
,άποροδμεν πώς ύπάρχουσιν άχόμη άφ’ όνος μέ* άνθρωποι μή σιχ- 
,χαινόμενοι νά χρατώσιν άχόμη γραφίδα δημοσιογράφου, άφοϋ αϋτη 
μολυνίται ύπό τών χειρών και τοδ τελευταίου παρασίτου τής πε- 
,σούσης φατρίας, άφ’ έτέρου δε άλλοι Επίσης νβήμονες χαΐ τίμιοι 
αποφασίζοντας νά άναγινώσχωσιν αχόμη εφημερίδας ¿νφ άποφεΰ- 
γουσιν αίφνης να διέλθώσι γνωστάς τινας συνοιχίας τής πόλεως, 
όπως μή προσίληθή ή στμνότης των ώτων ή τών όφθαλμών αυ
τών, τα όποΤα ¿ν τούτοις τήν αύτήν όφίστανται δοχιμασίαν έχ των 
μπαντωμένων από τίνος είς τινα τών άθηναΐχών φύλλων αχρειο
τήτων.

Εδρομεν έπι τέλους το είδος τοδ πολιτεύματος όβερ θά μδς ό- 
δηγήση είς τήν ευδαιμονίαν. Τήν ανακάλυψη Ιχαμαν τά διάφορα 
τμήματα και ή νέα άρχή ή διά τών μέχρι τοΟδε αποφάσεων των 
κερί τών έκλογών δημιονργουμένη εινε τό ταξειδεδονχοι- 
νοόούλιον. Πράγματιέντός ολίγου τουλάχιστον tà τρία τέ
ταρτα ιών μελών τοδ νομοθετιχοδ ήμών σώματος θά διασπείρων- 
ται είς τά τέσσαρα σημεία τοθ έλληνιχοδ όρίζθντος, αν ή βουλή 
έπιχυρώση τάς απειραρίθμους περί αποστολής ίξελεγχτιχών επι
τροπών εις τάς έπαρχίας, χαθ* ών προβάλλονται πολλαί άόέόαιοι 
ενστάσεις, αποφάσεις τών τμημάτων. Άργότερον τό πραχτιχώτα- 
ΤΟν αυτο μέτρον τής έπι τόπου πραγματογνωμοσύνης δΰναται νά 
έπεχταθη χαί είς άλλα, νά μεταβαίνη δηλ. ολόκληρος ή βουλή αί
φνης εν σώχατι χαί νά περιέρχεται τάς έπαρχίας προς άντίληψιν τής 
έπιτυχίας ή τής αποτυχίας τών ψηφιζομένων ΰπ* αύτής νόμων,

' Κ*ί θά είμεθα τότε συγχρόνως το εύθυμότερο* κράτος %δ χό- 
σμου, «φο3 Ιφτ ίχωμεν κατορθώσει νά συνεχίσωμεν οδτω τό Le 
Roi s’ εντελώς άξίου αύτοδ συμπληρώματος : LO' Parle
ment i*»imue.

Έν τούτοι̂  διά τήν μάλλον ένδιαφέρουσαν τών ύπό συζήτησιν 
εκλογών, τήέ· περίφηρΑέ καί διαόόητον τοδ Μεσολογγίου, οΰδέν 
ακόμη φαίνεται άποφασισθέν. Έν τφ τμήματι 6 μςν λέγεται Sn 
είνε έπιχυρωτικοί, 3 άχυρωτιχοί χαίΊΟ αμφίβολοι!

Τι αμφίβολοι ε!νε αυτοί δέν δύνάμεθα να Ιννοήσωμεν. Καί 
φανταζόμεθα έπομένως, χατ’ αναλογίαν άφοδ έπι τόσιρ προφανών 
πραγμάτων .ϋπάρχονσιν .άνθρωποι άμφιβάλλρντες..πρότασιν ΰπο- 
βαλλομένην εις τό έν λόγψ τμήμα περί τοδ άν φέγγη περισσό
τερον ή ήμέρα νής »υχτός χαί άπόφασιν αύτοδ. Γοιαότην : «Τό Η', 
τμήμα συσχεφθέν καταλλήλως άποφαίνεται δια ψήφων. . .ΰ χέ ρ, 
τόσων χ α τ ά, χαί 10 άμφιβόλω ν».

TIS ΠΤΛΙΕΙ;

Ή  ΰπό τίνος διαχεχριμένρυ ϋμνογράφου 8ι* έρωταποχρίσεως α
πολογία τής τρ<ετοδς διοιχήσειτς τοδ χ. Τριχούπη υπό τοδ Αι ώ· 
νος δημοσιευθεΐσα ακολουθεί ώς έπεται;

αΤίς χταίει έάν έν διαστήματι έτών τριών έπεβαρύνθη τό έθνος 
με δάνεια 200 έχατομμυρίων χαί μέ 180 έχατομμυρίων φόρους;» 
Ή  ¿»αμόρφωσις τής Ελλάδος.

«Τίς πταίει έάν ή πολίτιχή διαφθορά έχορυφώθη έπι τής πρωθυ
πουργίας τοδ χ. Τριχούπη;» Ή  άνάπιυξις τών συναλλαγών.

«Τίς πταίει έάν ή π ί σ τ ι ς τής Έλλάδνς χατέπεσεν ;» Ό  
Δάρβιν χαί οί φυσιοδΐφαι.

«Τίς πταίει έάν έγονατίσάμεν ένώπιον τοδ έπιτετραμμένου τής 
Αγγλίας;» *Η ανωμαλία τοί? έδάφους.

«Τίς πταίει έάν δεν έδόθη καιρός είς τόν [τότε πρωθυπουργόν 
νά άναμορφώση χαί τήν ανατολήν διά μεταγγίσεως τών κεφα
λαίων τών τραπεζών είς τό κεντρικόν ΤαμεΤον ;» Ή  άποφράς ήμέ
ρα τής 7 Απριλίου.

«Τίς πταίει έάν δεν έπετεύχθη τό ίσοζύγιον;» Τά μέτρα χαί τά 
σταθμά τής Ελλάδος τά όποια ε!νε ξ ΰ χ ι χ α.

«Τίς πταίει έάν ή Αυστρία μας εύνοή:» Ή  Μακεδονία.

«Τίς πταίει έάν σήμερον πάντες δυστυχοδν;» Ή  ^κρίσις; 
Ή  ή ά χ ρ ι σ ί α τοδ άναμορφωτοδ ;

«Τίς πταίει έάν οί δυστυχείς Μεσολογγίται υπάλληλοι έχασαν 
παραιτηθέντες καί θέσιν καί σύνταξιν;» Ή  ειρηνική λύσις τοδ 
Άφγανιχοϋ ζητήματος.

«Τίς πταίει τέλος πάντων έάν ό χ. Τριχούπης έπεσε πριν ή 
συμπληρώσει έντελώ; to Ιργον τής καταστροφής ;» Τήν φοράν ταυ- 
την έπταισεν ό Τριχούπης ό διαλύσας τήν βουλήν.

Μ έτρα προφυλαχτικά -χασά τ ή ς  ί ύ ’ α τς
Βάφθορος

•Επί τή είχοσαετηρίδ. τοδ Συλλόγου Παρνασσού
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Φ ΙΦ Α Η Ν  - ΗΙΓΑΗΐν

'Χ|ίφΙ!5Γ'' γεγονότα ποαγματικώς ¡«γάλα !
B t A3 Διό« toi« στύλου« τον χόσμον συναθροίζουν 

®̂TC1 τ0“ ρήτορο« Σιγάλα,
**i. xjf̂ à ’'ééñ -Β·«λγάρω* τον ύχ«ρερεθίζο«ν·
*>' Αρεδ'Ιίθ̂ ίΐύςδέν ν® £εθυμάνο«ν
'«τό ΰψη*δ:·χ*πελο τ»5 ρήτορας ̂ξ«σπάνο«ν.

.  -  V .

— — :

-Και μέσ» r  ïn fi.Q T  χαύρα
χαί 4 χωλό« ' M*xp8xTr«~'j¿»tàr π«ρό« άγιο« 
ανέρχεται τό βήμα χι’ όλο« φωτιά χαι λαύρα 
χηρΰσσεται αμέσως «ατά τού Υπουργείου, 
διότι ’στα« Καλάμα« λνμπρώ« έγιουχαΐβθη, 
χαΐ τό τρισύνίβτό» το« ’στήν λάσπη έχυλίσθη.

Πόσαι ναι ποΓαι ηλθχν μεταβολαί ποοίλαι t 
Τρέχουν ν’ ακούσουν λύγο«« τά πλήθη τών αγροίχων, 
χαί τώρα χρησΐ|*«ύ«*Η̂ ·ί του Διό« αΐ Στηλαι
tt« σιάδιον ρητόρωε5|Ηρρονηρύκων.
Τί Σώμερδιλ, ΜαάρφΝ|Β Σιγάλα« χαι λοιποί ! 
χαθεί« τα βά2μ]»Μ ·̂λ%^Στήλα« θά τά ’πή.

Χαίρετε, Άθη̂ Σρΐ,,μίστβ 
¥4$ όμιλιΐ b Σ-α« πέρ$.·τ«[

^ Ρ ? -/\ 2 Μ  Ρήτορεδίΐ. αλλο̂ ώρί̂
*λ’ 4« 3)μ ««γχιΑ&θ«
Άχούετ« ,τά αίντ^Μτ’ 
δταν δεν ει ν’· «ίαγχη βητ*ίι|ί_

Εύρέθη τέλ©« πάντων *αί τ^ l4*»x i λίθο«, 
xj’ επί τή ανευρέσει τής πέτρα« το« Χριστοΰ 
αχερτα τών θιρλόγων τό εμπνευαμένον πλήθο«, 
χι’ ή μούρη του Ώχυλίδου, τόΰ χαί Έδραίατοϋ. 
Ουτο« ϊβτίν b λίθος, χαθένχΧΙβεβχςόνιι,

' χαι 6 Παππατσιμποΰχο« μα« τό επιχυρύνει.

/ '  *η
Κ /  ενώ ή  γνητιότη« δέ» μά« άμφιοβητεΐτ^ρ ‘ 
χ ι ' οϊ εύ ο ϊ 'ε ΐ«  πληροΰνται^ίώ^Λ ρ^δύ'ων.,πΛ όί j  ’ '  
τώ ν εκλογών τό #®ρος σπέ>«δαίισ« σνιζητεΓΑι, 
χαι ίλ α ι, λέγουν, «ιν»' χα! γνήσιοι να ι νόθοι.
Τοιαϋτα γεγονότα /̂;·δϊίνο«ν ϊω< τώρα, ’ . ;ί| 
χ_ι’ άς πιοΰμ’̂ ί  τσιγάφο γ,ι Χ*ά “'περάσ̂ ή ώρα. 

ι

/ SODBIS

ΔΤιΚΒΟ Λ Ο Σ ΙΚ Ο Ρ Γ ΊΙΣ Ιν ΙΑ Τ Α

’ r'b

Φαίνεται δίί «ε ·ηαριέά(··̂ έχ4βν xoW σοίαρώνέρόν μέρος εις τά« 
τελευταίας Ιχλογάς ή δσοί ίήςβνχτό τις va ροτ/τασθη. Ούτως ώς 
σπουδαιότατη Ινστασις χατϊ του έγχύρου τής έχλογής'Τριχωνίας 
προεόλήθη οτι ci έπιτυχόντές ¿μπόδισαν την κυρίαν δημάρχου να 
χαιρετά τούς έχλογεΤς* άλλος ' δέ τις ένιστάμενός. Si’ άλλην 
έπαρχίαν χατηγόρεε τήν σύζυγοι έπιτυχόττος τινός «ντε- 
πάλου του, δτι έν$ τά πράγματα ήσαν λίαν έξηρεθισμένα, oiîsv 
αΰτη Ιπραττεν όπως χατευνάοη τδς ό ρ μ à ς τών άνθρώπυτί της.

“Αν ή χα«γγελλομ»νη βδτη άνάμιξις τών .¿uvatxÇv «jj την 
χολιτιχήν εινε αληθής, άναμριδολως 3ιχαιο5νται' εξίβου νά χαρώ« 
xai οί χροοδευτιχοι πολιτευόμενοι xal οϊ ήθιχολδγοι.

**¥

Ή  άχοξήρανυις τής Κεαπαίδος έχρειάζετο εν, υυμάλήρωμα. 
Και τοιοΰτον έ̂ ευρέθη', χαβά άτάγγέλλοΐίριτ áx&
τίνος υπό το3 ριλοΐίμεε̂  έργαοθέντος πρός,.'τοΟςεΑν̂ &αμαοχηνοδ : 
*Η άποξήρανυις τής υτ^Β^^Γ ·

* * *

Τά δέοντα προχαταρχτιχχ πειράματα τής μεγάλης ταύτης έπι- 
χειρήοεως θέλουυι, χαβά πληρο̂ ορούμεθα αύθεντιχώς, τελεοθή 
έντός τών τδβην δόξαν χαί τόυα χέρδη προυχομιυάντων τψ Ιδρυτή 
των θα λαοβίων λουτρών Αθηνών, τής άλλης πε- 
ρι̂ ήμου έφευρέυεως το3 χ. Δαμαβχηνοδ.

**>

Μεταξύ τών περιεργοτέρων χονδυλίων tou προυπολογιυμοδ τοδ 
υπουργείου τών Έυωτεριχών χαταλέγεται νυαί τό άρορών την 
προμήθειαν ΰδατος Καιυαριανής διά '. Χβύς̂ Ϊν-'τφ ¿ν λόγιμ ΰπουρ· 
γείφ εργαζομένους υπαλλήλους. Ό  υχοπός ομβλογουμένως αυτοδ 
εινε λίαν τίμιος χαι θεάρεστος, άλλ’ ή έξόγχωυις του χαι ή 
υυχνή υημείωυις 8τι xatà βαρέλα έχομίζεϊό
τό απαραίτητον αΰτό ,ίίδωρ · δεγ Ιχει xpx γε, μυυτιχήν τινα 
υχέυιν με τό όνομα ενός *0»,:_διρυ»ουργών τού ΰ»θΰργίίου τούτου 
έπί του πεοόντος συοτήματοςνί··̂ :,. ■ Τ'; --

Μετά τά τελευταία aggffjjjg^fiî ri;frftfiíiii - θά̂ δναται và διαμ- 
ι̂οδητήση εις τό έξής &κ μδνον. ο\ ξυλολογιχο! «ΰλλογοι ευδοχι- 

μούοιν έν Έλλάδι εξηγούμενης οϋτω τής έχτάχτου μαχροδιότη- 
τος του Π a ρ ν a β οΟ. «::···

μ ικ ρ ό ς  I h t p i . l a t ù ç


