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Ε Κ ΔI ΔΟΤ Α I

ΦΑΝΗΣ
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ,
ΔΓ έκας-ον στίχον διατριβών λεπ. 4·0.
Δικαστικών κατασχέσεων
χ
8.
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό.
νον του Παν. Π. ΙΙηγαδιώτου. Αί έπιστολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ
συνδρομή είνε υποχρεωτική δΓ έν έτος
καί προπληρόνεται είς Αθήνας.
ΚΑΤΑ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ.

κατά τήν αύΟαίρετον Οέλησιν καί τήν έπι- μεν, ότι αί παρασταΟησόμεναι έσονται τραγικώτεραι.
Ουμίαν τών συμβούλων.
Τοιαύτα λοιπόν μέχρι τούδε διέπραξαν
Οί έργάται τοΰ άπολυτισμοΰ καί τών προ
Άπό τό άνοσιούργημα τής 30 Νβρίου τά
σωπικών Κυβερνήσεων, άφοΰ δέν ήόυνήθη- πάντα μετεχειρίσΟησαν, ίνα μή έγκαταλεί· χαί τοιαύτα έξακολουΟοΰσι πράττοντες·άπό
σαν νά κυλιοώσωσι τήν Εστορίαν ενός τών ψωσι τό καταχΟόνιον αυτών έργον τά πάν τό εν είς τό έτερον μεταβαίνουσιν έγκ7νημα·
σωζόμενων ηρώων τής έλλ. επαναστάσεως, τα μετήλΟον, όπως δελεάσωσι γνησίους καί άπό τό έν είς τό έτερον άνοσιούργημα. Πάν
άφοδ δέν ήδυνχθησάν νάεύοωσι κατάλληλων ευσυνείδητου τινάς αντιπροσώπους· έζήτη- τα δέ ταύτα τελούντα: πρό τών οφθαλμών
διάδοχον, δπως άφιερώσωσι καί έξασφαλι- σαν διά του απεσταλμένου τήν συνδρομήν πάντων καί ουδόλως αιδούνται, διότι τό
σωσι τό έν ισχύει προσωπικόν Κυβερνητικόν τών ξένων, έσπευσαν είς τάς οικίας τών προσωπεΐον έσχίσΟη καί ό κύβος έρρίφΟη
σύστημα των, έσταμάτησαν έν τώ μέσω τής άχρόων καί τών γεγηρακότων, διέδιδον καΟ' άπό τής 30 Νβρίου. Δέν έχουσι πλέον ανάγ
έρημου έντρομοι, διστάζοντες, ποίαν όδόν έκάστην τήν πτώσιν τοΰ έπί τών ασθενών κην ν' άκούσωσι τήν φωνήν τού έθνους, άλ
νά τραπώσι, φοβούμενοι, μή γείνωσι βορά αυτών βραχιόνων έρειδομένου Υπουργείου, λά τήν συμβουλήν ενός μόνου, τήν συμβουτοΰ βρυχομένου λέοντος.
όπως καΟησυχάσωσι τό έθνος, καί πλείστα λήν τού έν Δονδίνω απεσταλμένου. Έν αύΈν τώ μέσω τοιαύτης απελπισίας διατε άλλα μηχανήματα μετήλΟον, άλλ' ουδέν τώ κείνται οί Λόμοι, έν αύτώ ή σωτηρία
λούντες, άγνοοΰσι τί νά πράξωσιν ότέ μέν ήδυνήΟησαν νά κατορθώσωσιν εδέησε λοι τής Πατρίδος! ενώπιον τής συμβουλής καί
άναμένουσιν έκ Λονδίνου συμβουλάς, ών ά πόν, ίνα έλθη νέον έκ Λονδίνου συμβουλι- διαταγής αύτοΰ πάντες ύποχωρούσι, πάντες
νευ δέν δύνανται νά προβώσιν ότέ δέ συσκέ κόν τηλεγράφημα, δι' ού διετάσσονται, ίνα κλίνουσι γόνυ. Ουδείς πλέον προσέξει είς
πτονται καί κοινολογοΰσιν, ότι μέλλουσι νά προσκαλέσωσιν έκ νέου τήν Βουλήν καί κά τούς Συνταγματικούς θεσμούς, διότι κείν
συγκαλέσωσι τήν Βουλήν, ίνα καί αύθις δο- μω ν. νέα πειράματα. Μέχρι τοΰ σημείου ται νεκροί* ουδείς προσηλόνει τά ώτα είς
κιμάσωσι τήν τύχην το)ν. ΙΙάντα δέ ταύτα τούτου έχει φθάσει ή τραγικοκωμική παρά- τήν φωνήν τού έθνους, διότι κατεδικάσΟη
γίνονται ού/ί βεβαίως κατά τούς Συνταγ στασις τοΰ παιζομένου δράματος· όπόσαι πρό πολλού εις σιωπήν καί δουλικήν ύπαματικούς θεσμούς, διότι ούτοι έρρίφΟησαν καί όποίαι τραγικοκωμικαί παρασάνεις μέλ- κοήν, άλλά πάντες σπεύδουσι νά μάΟωσιν,
πρό πολλοΰ είς τό άνακτορικόν άρχεΐον, | λουσιν εισέτι νά παρας-αΟώσι, δέν δυνάμεθα όποιας διαταγάς έμπεριέχουσι τά συμβολικά
ούχ| κατά τήν Οέλησιν τοΰ έθνους, διότι : οριστικώς νά είπωμεν άλλ' έκ τών μέχρι γράμματα, πάντες τρέχουσι ν' άκούσωσιν,
αύτη περιεφρονήΟη καί άπεδοκιμάσΟη, αλλά | τοΰδε δυνάμεθα άδιστάκτως νά συμπεράνω- όποΐαι συμβουλαί αφίχθησαν έκ Λονδίνου!
Η ΑΛΗΘΗΣ ΦΡΟΝΗΣΙΣ.

Κ Η Π Ο Σ
Η ΔΕΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΠΕΛΙΩΝ.

Γαμβρέ μου κύρ Βασίλη, σοφώτατο παιδί μου!
Έυχούλά μου, καρδιά μου, νά έχης τήν ευχή μου,
Γονάτισε σύ πρώτα καί σήκωσε τά χέρια,
Καί μέ τή δέησί σου, ώς ρ.έ φονιά μαχαίρια,
θανάτωσε εκείνους όπου τήν Έξουσίαν
Γυρεύουν νά μάς πάρουν καί τώρα μ' άπιστίαν! . .

Πιστά κοπέλια πούσΟε ώς τώρ' άπηλπισμένα,
ΚΓ ώς ποντικοί 'ς της τρύπαις, σ' αχούρια κεκριμμένα,
Ελάτε νΰν εμπρός μου καί άσκεπη σταθείτε,
ΚΓ όλα μέ τήν καρδιά σας, βουβά μου, δεηθείτε,
'Σ τον μέγαν μας προστάτην, 'ς τόν Μαμονάν τόν μόνον,
Νά σπείρη 'ς τούς εχθρούς μας διχόνοιαν καί φΟόνον.'.

Γενναίε "Ακαρνάνε, κορώνα τών ανδρείων!
Στολίδι τών τυράννων, καύχημα τών δολίων
Σήκω τήν μιά σου χ,έρα καί μέ φωνήν μεγάλην,
Δεήσου είς εκείνον νά μάς βοηΟήση πάλιν
Νά τρίψωμεν τήν μούρην εκείνων τών αθλίων,
Τών τέκνων της Δουλείας! καί πάντων τών δημίων!.

Ελάτε, γονατειστε έδώ, ωσάν τούς φλάρους,
Καί ψάλτε ώς τής Πλάκας τούς ξακουστούς γαϊδάρους,
Αρμονικά, ώραΐα, νά συγκινήστ' εκείνον,
"Ισως καί στείλ' εκείνους δεμένους είς τήν ΐήνον,
Κ Γ ούτω απαλλαχθούμε άπό τούς διαβόλους,
Ποΰ ζωντανούς γυρεύουν νά μάς σπαράξουν όλους . . .

Καί σύ, χονδρέ μου Γιάννη, τής Σπάρτης παλληκάρι,
Ποΰ σέ θαυμάζουν όλοι ώς μέγαν μακελάρη,
Καί σ' αγαπά κ' έκεΐνος, ό ρ.όνος ρ.ας προστάτης,
Ώς άνΟρωπον τής πλάνης, ώς τέκνον τής ά π α τ η ς !
Γονάτισε, χρυσέ μου, καί μ' όλην τήν ψυχη σου,
"Ο,τι έπιΟυμοΰμεν 'ς τ ό ν Μαρ.ονάν δεήσου . . .

Απέναντι της οίκτράς ζαί απελπιστικής
ταύτης καταστάσεως πάντες διατελούμε-/
άπλοΐϋεαταί! ουδέν άλλο πράττομεν, ειμή
νά υφιστάμεθα φελλαχικώς καΟ' έκάστην
ραπίσματα, νά ύπομένωμεν μετά χριστιανι
κές υπομονής τά κολαφίσματα κα! νά συγχωρώμεν επανειλημμένως τ ά κατά τών συν
ταγματικών θεσμών άνοσιουργήματά των,
ουδόλως διανοούμενοι νά Οέσωμεν φραγμόν

χανήν, αιροντες πάν πρόσκομμα καί ρίπτον
τες αυτό πέραν τών έλλην. όρίο^ν;
Ή αληθής λοιπόν φρόνησις α π α ι τ ε ί ν'
άλλάξωμεν πορείαν, άφοΰ δΓ αυτής ουδέν
άλλο μέχρι τοΰδε κατοηοθώσαμεν, παρά νά
δυσχεράνωμεν τήν Οέσιν ημών καί νά καταστήσωμεν αυτούς Ορασυτέρους, καί νά ζητήσωμεν άνδρικώς καί δΓ όλων τών νομί
μων μεσούν τήν ειλικρινή έφαρμογήν τοΰ
εις τον χείμαρρον τών α λ λ ε π α λ λ ή λ ω ν αύ- Συντάγματος. Ή αληθής φρόνησις υπαγο
τ*ν εγκλημάτων. Κατειλημμένοι ύπό τής ρεύει ήμΐν νά μή έπιτρέπωμεν νά διαπράτδειλίας καί τής πολιτικής α τ ο λ μ ί α ς , νομί- τωνται επί τοΰ εδάφους τής ημετέρας χώ
ζομεν δτι οί έργάται τοΰ άπολυτισμοΰ Οά
:οιαυτα ανοσιουργηματα· το συμφέρον
μας σεβασθώσι καί Οά σπεύσωσι νά παρα- ρα;
τής Πατρίδος απαιτεί τέλος νά μή έξακοδώσωσιν ήμΐν α μ α χ η τ ί τά όπλα· διά τοΰτο λουΟώμεν άνεχόμενοι δουλικώς τήν καταπεριοριζόμεΟα μόνον εις σκιαμαχίας, εις λό πάτησιν τών ελευθέρων τοΰ έθνους θεσμών,
γους κενούς, εις συμβου7,άς καί προτροπάς, διότι διά τής τοιαύτης ανοχής μας ουδέν
νομίζοντες ότι Οά δυνηΟώμεν νά φέρωμεν άλλο Οέλομεν κατορθώσει, ειμή νά ενταφιάεις συναίσΟησιν καρδίας πεπορωμένας καί σωμεν τάς ελευθερίας, άς οί πατέρες ημών
διεφθαρμένας.
κατέλιπον διά πολλών Ουσιών καί αίμάτον/
Τήν άνόητον καί δειλήν ταύτην πορείαν
άπό επταετίας μετήλΟομεν, τί κατορΟώσαμεν; Άπό επταετίας μετεχειρίσΟημεν τήν
χριστιανική-; καί άβρόφρονα γλώσσαν, τάς
συμβουλάς καί προτροπάς, κατά τί συνετίσΟησαν, Κατά τί μετεβλήΟησαν ή ιδιοτέ
λεια, ό εγωισμός καί τά μυσαρά αυτών πά
θη ; Δέν έγένοντο Ορασύτεροι; Δέν υπέστη
τό έθνος μεγαλείτερα δεινά; Δέν κατεπατήθησαν άνιερώτερον οί Συνταγματικοί θε
σμοί καί δέν περιεφρονήΟη ασυστόλους ή φ ω 
νή τοΰ έθνους;
Ή φρόνησις απαιτεί τωόντι νά διατηρήσωμεν τήν τάξιν καί τήν ήσυχίαν άλλ' ή
τάξις καί ή ησυχία δέν έπιτυχάνεται, ειμή
οιά τής ειλικρινούς εφαρμογής τοΰ Συνταγματικοΰ πολιτεύματος· άλλ' όταν τούτο
έπαυσε νά έφαρμόζηται· όταν εν τ ή χώρα
ημών δέν λειτουργώσιν οί Συνταγματικοί
θεσμοί, παρά ή αυθαίρετος θέλησις τών συμ
βούλων τοΰ Στέμματος, πώς δυνάμεθα ν ά
έλπίζωμεν τήν τάξιν καί τήν ήσυχίαν, τήν
πρόοδον καί τό μεγαλεΐον τής Πατρίδος,
όταν τηρώμεν νεκράν σιγήν καί δέν ζητώμεν, όπως έν όμοίαις περιστάσεσι νά κανονίσωμεν τήν προσκόπτουσαν συνταγματ. μη-

καί νά κυλιδώσωμεν τήν έ'νδοξον τοΰ ελλη
νικού έθνους Ίστορίαν.

ΔΙΑΦΟΡΑ,

οιά συμπερασμάτων καί εικασιών προσπαθοΰσι νά έξέλΟωσι τής πλάνης των· διότι ή
έν τω αύλικώ μαντείω ιέρεια εΤνε τοσοΰτον
ιδιότροπος καί απότομος, ώτ;ε εις τούςπροσερχομένους καί ζητοΰντας όριστικήν τινα
λύσιν τής αμφιβόλου καί άπε'λπις-ικής ταύης .καταστάσεως, αύτη εις άπάντησιν ομι
λεί περί ανέμων καί υδάτων, ότέ μέν άποτόμως, ότέ δέ είρωνικώς. Απαιτείται όθεν
νέος Αλέξανδρος, Γνα είσέλΟη εις τό Μαν
τεΐον καί διά τής βίας φέρη τό ποθούμενον
αποτέλεσμα.
— Καί ή αναίδεια καί ή μωρία έχουτιν
όρια,· άλλ' ή αναίδεια τινών εφημερίδων ύ ποστηριζουσών τούς ανθρώπους τής 8ης
Ιουλίου 1872 υπερέβη πάν όριον διότι,
ενώ αί πληγαί, άς ήνέωξε τό επάρατο ν ε
κείνο έτος κατά τής Πατρίδος, υφίστανται·
ένώ τά ίδιο^τικά βαλάντια έκκενωθεντα έκπέμπουσιν απελπιστική ν φωνήν ένώ οί τα
πεινοί φϊλιππικοί υπέρ τών αυλικών, τής
καταχρήσεως τών προνομίων καί τών προ
σωπικών Κυβερνήτεοιν διατελοΰσιν έναυλοι
εις τά ώτα ημών, αύται, ύπολαμβάνουσαι,
φαίνεται, τον ελληνικό-/ λαον, ώς φελλαχικόν καί έκ λήθης πάσχοντα, έκπέμπουσι
θυμιάματα υπέρ τών ανθρώπων τούτων, νορ.ίζουσαι, ότι Οά δυνηΟώσιν έν ταΐς παρούσαις δειναΐς περις-άσεσι νά έξαγνίσωσιν αυ
τούς καί νά τους παρουσιάσωσιν αύθις ώς
σιοτήρας! Ά λ λ ' άγνοοΰσιν οί ταλαίπωροι
Οτι ό καιοός τών άπαννε/αών καί τών άναστημάτων παρήλθε πλέον, τά οέ κατά τής
Πατρίδος αμαρτήματα τών πολιτευόμενων
δέν λησμονούνται ευκόλως.

Ή Κυβέρνησις τών συμβούλων τοΰ Στέμ
ματος, ήτις άπό πολλοΰ πνέει τά λοίσθια,
δέν έξέπνευσεν είσέτι, διότι νέα φάρμακο
7/αλέντα έκ Λονδίνου παρέσχον αύτη προσ
καίρους τινάς δυνάμεις. Ές-άλησαν προσέτ
διαταγαί, ίνα συγκαλέσωσι τήν Βουλήν καί
δοκιμάσωσιν αύθις τήν τύχη-/ το:>ν· άλλ' ή
Κυβέρνησες αίσθανομένη τάς εαυτής δυνά
μ ε ι ασθενείς δέν επιθυμεί νάπροβή εις τό
πείραμα τοΰτο. Τοιαύτα καΟ' έκάστην κοι
— ΛΙ£^.'ρ·, τοΰδε είχομεν άκ'λόνητον πενολογοΰνται. ΙΤοίαν δέ έπί τέλους Οά τρα- ποίθησιν περί τής επιρροής καί ισχύος τοΰ
πώσιν όδόν μ,όνον ό έν \ονδίνο> άονισύμ εν ΖακύνΟω κόμματος τοΰ κ. Λομβαρδού,
οόυλος το γινωσκει.
ή δέ κωμικοτραγική παράστασις τών πλα
—; Τέλος πάντων, φίλτατοι άναγνωζ'αι, στών βουλευτών τής Ζακυνθιακής -πεντάδος
δέν δυνάμεθα ουδέν Οετικόν νά σας άνακοι κατά τάς ε ξ ε λ έ γ ξ ε ι ς , καί τοι επιτυχής, δέν
νώσωμεν σήμερον, διότι το αύλικόν μαντεΐον ήδυνήΟη νά μας κλονίση τήν πεποίΟησιν; ήδη
μεταχειρίζεται γλώσσαν συμβολικήν καί αϊ δέ ίδόντες έν τώ κΧρσνω» ότι άπεσκύρττσεν
νιγματώδη, ήν οί νεώτεροι έλληνες δέν δύ έκ τοΰ Λομβαρίιακοΰ κόμματος Διονύσιος
νανται ευκόλως νά τήν έννοήσωσι καί να τις Κασιμάτης, έπείσΟημεν ότι τό κόμμα
τήν έξηγήσωσι, καί διά τοΰτο οί δυστυχείς τούτο απώλεσε πλέον τήν ίσχύν του! Ά ν

Παιδάκι τής πασέτας, καλέ μου Δεληγιάννη,
Έ λ α καί σύ εμπρός μου, μικρούτσικο χαϊβάνι,
Έλα νά γονατίσης κι* άπό καρδιάς νά κλάψης,
Και μέ τή δέησί σου φωτιά ίσως άνάψης,
Και κάψης τούς εχθρούς μας, τοΰ έθνους τούς προδότας!
Κ' εμάς διαφύλαξης τούς όντως πατριώτας ! ! !

Δουζίνα, πιστέ δοΰλε, φώναξε τά βουβά μας,
Νά έλθουν νΰν εμπρός μου νά 'δοΰν τά βάσανα μας . .
Νά κλάψουν, νά θρηνήσουν, για 'μάς νά δεηΟοΰνε,
Είνε τό μόνον μέσον μαζή μας νά σωθούνε . . .
Φώναξε λοιπόν χόντζα, μεγάλε νοικοκύρη !
Δεήσου δικηγόρε, προς χάριν τοΰ ά ρ γ ύ ρ η! . .

Τριγγέτα! τί προσμένεις; έλα καί σύ ταχέως
Έδώ εις τόν βωμόν μας καί κλάψε ώς εβραίος,
Φώναξε ώς εκείνος, τά στήθη τέλος κτύπα,
] ιατί. . άχ, τό προβλέπω . . τό λέγ' ότι προεΐπα . .
'() Μαμονάς ό μόνος προστάτης νά μας βλέπη
Βαρέθη . . . Οά μάς στείλη εκεί όπου μας πρέπει . . .

"Σ τήν πλάτη μου ώς μούτσοι, κοπέλια, άναβεΐτε,
'Σ τήν φέσα μου έμπάτε καί σταυροκοπηθεΐτε,
Φωνάξετε μαζή μου μέ Ολα τά πλεμόνια,
Κ' εϊπέτε πώς ανάγκη εινε νά μείνω χρόνια,
Έγώ 'ς τήν Εξουσία μέ τά πιστά βουβά μου,
Ή άλλως Ο' ανατρέψω τά πάν 'ς τά γήρατα μου !.

Ελα και σύ Αλέκο, μην ήσαι χ ο λ ι α σ μ έ ν ο ς ,
Μήν κάνης τώρα νάζια, σύ ό αγαπημένος,
Σύ όπου τό μπαργιάκι τοΰ κοπαδιοΰ μου χρόνια
Κρατείς . . έλα δεήσου πριν όλους μέ λεμόνια
Μάς πάρουν οί εχθροί μας, καί τότε . . συμφορά μας!.
Τά χάσουμε για πάντα όλα τά όνειρα μα£ . . .

Κλαίετε 'μέρα νύκτα, ίσως μάς έλεήση
Ό μέγας μας προστάτης, καί τέλος άφανίση
Τούς σκύλους τούς εχθρούς μας, καί ούτω πιά σωθούμε
"Ω, κλάφτε.. δεηθείτε., "ς τήν φούρκα νά ίδοΰμε
"Ολους τούς έΟνοκτόνους! προς δόξαν καί τιμήν!
Της δυστυχούς Ελλάδος, αμήν, αμήν, αμήν ! . .

οέ ύπάο*/ "- ' - άλλοι τοιούτοι όέν άμφι- ί άλλά καί φράσεις απρεπείς έξήνεγκε, κινή- ·προηγουμένου ισολογισμού της απεδείχθη,
6-άλλομεν ποσώς ότι Οά σπεύσωσι νά γνω- ιϊ α ς τήν άγανάκτησιν πάντων. Ή μ ε ΐ ς με- •ή συνετή πορεία ήν ό κ. Νάζος ακολουθεί,
οίσωσι τούς περίφημους τής νεωτέρας Έλ- ·χρι τοΰδε ένομίζαμεν, δτι οί Είρηνοοικαι παρέχει ασφαλείς εγγυήσεις.
— Γράφουσιν ήμΐν έκ Τριπόλεως, ότι
λάδος ηθοποιούς τήςΖακυνΟιακής πεντάδος, ίείσίν εντεταλμένοι, όπως άμερο?νήπτως άοίτινες έν Αθήναις άφησαν τάς καλλιτέρας -πονέυ.ωσι ττ'- δικαιοσύντν, ούνί οέ καί νά μεγάλη παραλυσία έκεΐ επικρατεί· νυκτοαναμνήσεις οιά τάς ωραίας παρας-άσεις.των ισυνηγορώσιν, έκτος άν δ υπουργός τής Δι κλοπαί καί τά τοιαύτα ενεργούνται ύπ' αυ
καί έγίνοντο όπου καί άν ένεφανίζοντο ύπο- ;καιοσύνης, συνεπεία τών σοφών οικανικών τών τών άστυνομ. οργάνων, άδιαφοροΰντος
γνώσεων του, έξέδωκε κάμμίαν έγκύκλιον, τοΰ Δημάρχου καϊ τής φίλα φρονούσης δι
δεκτοί διά γλυκύτατων συριγμών.
— Περί όσων κατά τής, πολυΟρυλλήτου δΓ ής επέτρεψε τοις Είρηνοόίκαις, δπως συ- οικητικής αρχής· έκτος τών άλλων έκλεψαν
κατάστασης, Άς-υνομίας Ιλέγομεν πιστεύ- νηγορώσιν υπέρ τών φίλων των. Άναμένο- καί τοΰ Εισαγγελέως Γκολφινοπούλου δέκα
ομεν ότι δέν άμφέβαλλον οί άναγνώσται η μεν τήν έκδοσιν τής αποφάσεως καί τδτε γάλους, χωρίς διόλου ώς είσαγγελεύς νά
μών, διότι καί αυτός ό «Λαός)) τοΰ Υογιω- Οά κρίνωμεν, άν αί ύπόνοιαι ημών περί τής τολμήση ν' ανακάλυψη αυτούς. Ή τοιαύτη
τατίδου, όστις είνε τό βδελυρόν στόμα τής άξιομέμπτου μεροληψίας τοΰ είρημένου Ει κατάστασις εινε πρωτοφανής είς τήν ΤρίποΚαμαρίλλας καί τό σαΟρόν τοΰ υπουργείου ρηνοδίκου είσί βάσιμοι ή ού· οτε καί Οά έπα- λιν. Ά λ λ ' ο ί 'Λρκάδιοι μή παραξενεύωνται
διά ταΰτα, διότι τό τοιούτον νόσημα παντοΰ
στήριγμα δέν διστάζει νά καταγγείλη τάς νέλΟωμεν.
— Ό αυλικός κώδων προαναγγέλλει επικρατεί καί Οά έκλειψη, άμα έκλειψη καί
αυθαιρεσίας καί τά νέου είδους απηνή βα
σανιστήρια αυτής. Τά άστυν. λοιπόν όργα μετ" επιτάσεως τήν τροποποίησιν τοΰ Συν ή προϊσταμένη Κυβέρνησις καί έν γένει τά
να ουδέν άλλο πράττουσιν, ειμή νά ξυ"λίζωσι τάγματος· ό αποτρόπαιος αύτοΰ ήχος έπρο- αΰθαίρετον προσωπικόν σύστημα, όπερ άπά
καί κλείωσιν είς τά σκοτεινά καί δεισώδη ξένησεν άλγ'εινήν έντύπωσιν. Ό λαός τής πολλοΰ λυμαίνεται άπασαν τήν Ελλάδα.
υπόγεια τούς ζητοΰντας τό δίκαιον των, καί Ελλάδος καί οί πολιτικοί του, βλέποντες
—- Έκτος τών έξης ολίγων εξωτερικών
νά συλλαμβάνωσι καί τυραννώσι πολλούς τούς έργάτας τοΰ άπολυτισμοΰ όδηγοΰντας ειδήσεων ούδεμίαν έχομεν μέχρι τής στίγέντιμους καί αθώους πολίτας, ίνα έπιδεί- τήν Πατρίδα είς τόν βάραΟρον, ές-αύρωσαν μής ταύτης νεωτέραν καί άξίαν λόγου.
κνυνται τή κοινωνία καί τοις προϊσταμένοις τάς χείρας, άναμένοντες άνωθεν τόν άγγ'εΜετά τήν σφοδράν συζήτησιν, καΟ' ήν
αυτών, Οτι είσίν άξιοι ανωτέρας αμοιβής καί λον Κυρίου, ίνα σπεύση καί σώση αυτήν, πολλοί ρήτορες ώμίλησαν, ή γαλλική έΟνοτύχης. Έάν δέ δέν ύπήρχεν ή ευσυνειδησία όπως οί τελευταίοι Βυζαντινοί κατά τήν είς συνέλευσις απέκρουσε τήν τροποποίη ;ίν τής
τών δικαστικών άρχων, ώστε νά Οέτη φραγ- !\ωνσταν[πολιν είσβολήν τοΰ Μωάμεθ.
αριστεράς, δι' ής έζητεϊτο ή άνακήρυξις τής
μόν είς τήν άστυνομικήν ταύτην Οηριωδίαν
— Τώ κ. Ιωάννη Ζέπω μετερχομένω Δημοκρατίας. Αί άριστεραί μερίδες Οά έπακαί άκολασίαν, δέν ήξεύρομεν είς ποίον ση- πρό τίνος καιροΰ τό δικηγορικόν επάγγελ ναλάβωσι τόν υπέρ τής διαλύσεως τής εθνο
μείον ήΟέλαμεν φθάσει.
μα έν τώ Πρωτοδικείω Αθηνών ήδη τώ ε συνελεύσεως αγώνα. — Πολλοί συμπλοκαί
— Ό άρτος, όστις πωλείται κατά τήν πετράπη νά μετέρχηται τοΰτο καί έν τώ έλαβον χωράν είς τάς άρκτωας επαρχίας
συνοικίαν τοΰ Γ' άστυνομικοΰ τμήματος είνε 'Εφετείω. Συγχαίροντες όθεν τόν κ. Ζέπον, τής Ισπανίας. Οί Άλφονσισταί απώθησαν
άΟλιέστατος· ό δέ υπαστυνόμος τοΰ τμήμα προτρέπομεν τούς έχοντας υποθέσεις νά τώ έκ πολλών θέσεων τούς Καρολιστάς, άς
τος τούτου καταγ'ΐνόμενος είς σπουδαία ά- άναΟέτωσιν αύτάς καί έστωσαν βέβαιοι περί κατέλαβον αμέσως, φωνάζοντες, «ζήτω ό
στυνομ. αντικείμενα, παραβλέπει τούς πρό τής αίσιας αυτών όιεξαγ'ωγής, ήν ή δραστη- Βασιλεύς».
τών οφθαλμών αύτοΰ πωλούμενους άρτους. ριότης καί ικανότης του έγγ'υώνται.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Ά ς έχωσι λοιπόν ύπομονήν οί τήν συνοι
— Πρό τίνων ήμερων διά δηλοποιήσεώς
κίαν ταύτην κατοικοΰντες καί μετ' ού πολύ της δημοσιευθείσης διά πολλών εφημερίδων
Εΐδοποιοΰρ.εν τούς άναγν^ς-ας
ΕίόΌποιοΰμεν
άναγνώςνάς ημών,
ήμ.ών, ότι
Οά φάγωσιν άριστον κρι'Οινον άρτον.
ή Ναυτική Τράπεζα «'λλκυών», επαξίως προσεχώς Οέλομεν εκδίδει και Παράρτημα
— Μετά μεγάλης ημών εκπλήξεως εί- διευΟυνομένη ύπό τοΰ κ. Ν. Νάζου έκήρυ- τοΰ ((Αριστοφάνους» κατά πάσαν Τετάρτην
δομεν προχθές, ότι ό έν τώ ένταΰθα Ειρη ξεν ότι εκδίδει χιλίας έτι μετοχάς έπί τή είς σχήμα μικρότερον, έμπεριέχον τό πολι
νοδικείο) τής Νοτίου πλευράς Ειρηνοδίκης, αρχική αξία αυτών δραχ. 200, είς άς προσ τικό") καί κοινωνικόν κάτοπτρον είς γλώσπα'ραγνωρίσας τό καθήκον του καί έγ'κατα- τίθενται καί εξ ώς κεκτημένον άποθεματι- σαν άπλήν, πολλάκις οέ καί μετά γελοιο
λιπών τήν ίικαστικήν αύτοΰ Οέσιν, έγένετο κόν κεφάλαιον, τό όλον δραχ. 206 εκάστη γραφιών. Τό Παράρτημα τοΰτο θέλει στέλσυνήγορος τοΰ αντιδίκου μ α ς Όρφανίδου, μετοχή. Ή έγγραφη ήρξατο άπό τής 20 λεσΟαι Δ ω ρ ε ά ν είς τούς προπληρώνοντας
φοβηθείς, φαίνεται, τόν ογ-κον του, ού μό τοΰ ίσταυ.ένου καί λνρ'ει ττν 30 τοΰ ίοιου τήν συνδρομήν τοΰ «Αριστοφάνους».
νον πασιοανώς έμερολήπτει υπέρ αύτοΰ, μηνός* θέλει δέ κα"λυφΟή, διότι ώς έκ τοΰ
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Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο \.
Ή οικονομία εΐ ε ή μήτηρ τής ανεξαρ
τησίας, τής ελευθερίας καί αύταρκίας, ή ω
ραιότερα αδελφή τής έγ-κρατείας, τής τέρ
ψεως καί τής υγείας· ή δέ άσωτεία ό απη
νής καί πονηρός δαίμων, όστις καΟίστησι
βαθμηδόν τούς οπαδούς αυτής υποχείριους
καί όφειλέτας.
Ή αγάπη εστί πράγμα άνέκφρατ;ον, είς
τόρ,ος έν μια λέξει· ε"ίς ωκεανός είς εν δά
κρυ· είς άνεμοστρόβυλος είς ένα άναστεναγμόν. Πάσα ευδαιμονία τοΰ ανθρώπου οίκεΐ
έν τη λέξει ταύτη. Ή αγάπη είνε ή υπαρξις
καί ή συντήρησις τής κοινωνίας.
Ή ιστορία είνε μυθιτ/ορία τήν οποίαν πι
στεύουν, καί ή μυθιστορία είνε ιστορία τήν
οποίαν δέν πιστεύουν.
Ποσάκις ή καρδία ήρ.ών παλαίει μέ τά
εύγ'ενές-ερα αισθήματα μας καί ποσάκις πά
λιν γ'ελά δημοσίως ρ.έ εκείνα, τά όποΐα τήν
έκαμαν νά χύση δάκρυα έν τώ κρύπτω.

Ή ταπεινοφροσύνη ομοιάζει το ίον, όπερ
χαμηλότερον μέν, εύωδέστερον δέ τών αν
θέων τυ^νάνει.
Δύω είσίν οί τρόποι τής κτήσεως τής ύ πολήψεως, ό ύπό τών αγαθών έπαινος καί
ό ύπό τών πονηρών ψόγ-ος.
Έάν έγινώσκωρ.εν, δ έπιΟυμούμεν νά γινώσκωμεν, ό άνθρωπος δέν ήΟελεν είσθαι
πλέον άνθρωπος.
Μεγάλα έργα περαιοΰνται ουχί δΓ ισχύος
άλλά δΓ επιμονής.
Τό μείζον φέρει ή δυσκολία· τό ένδοξότερον εινε ή ύπερπήδησις αυτής. Ό ειδήμων
πρωρεύς αποκτά δόξαν καί ύπόληψιν έν λαίλαψι καί Ουέλλαις.
Πνευρ.ατώδες κοράσιον, έρωτηθέν, «τί
έστί μηδέν», άπεκρίνατο* «κλεΐσρν τούς όφΟαλρ.ούς σου, καί θέλεις τό μάθει».
Ι'εροντοκοράσιον έστί κυρία τό εικοστον
πέμπτον έτος τ ή ς ηλικίας της φθάσασα χο>
ρίς νά ύπανδρευΟή εϋήΟην, πανούργον, χαρτοπαίκτην ή οίνοπότην.

Π Ο I Κ I Λ Α.
Πολλαί οίκογένειαι καταμαστιζόυιεναι
ύπό ρ,εγ'άλης ένδειας σκοπόν έχουν νά άποτανΟοΰν είς τούς ένταΰθα γάλλους ηθο
ποιούς, όπως άφιερώσωσιν υπέρ αυτών το
είσπραχΟησόμενον ποσόν παραστάσεον/ τι
νών. Ήρ.εΐς συμβουλεύορ.εν τάς πτωχάς
ταύτας οικογενείας νά άποτανΟούν εις τους
ηθοποιούς τής Ζακυνθιακής πεντάδος, οίτι
νες είσί τόσον περίφημοι, ώστε μίαν καί μόνην έσπέραν άν άφιερώσωσιν υπέρ αυτών Οά
είσπράξω^ι μέγ'α χρηματικόν ποσόν.
-=€91»Ήμέραν τινά διέταξεν ό ιππότης τής
«Εφημερίδος» τόν συντάκτην αυτής νά τοΰ
κόλληση τό κολλάρον του· ό δέ τών ψευδών
ειδήσεων συντάκτης τώ είπε: «πώς θέλεις
νά σοΰ τόν κολλήσο>, ορθόν ή κεκλιμένον;»
ό δέ τώ άπήντησεν, «όπως καΟίσταμαι άρεστοτερος»* και κατά τούς δύω τρόπους, τω
άνταπήντησεν ό χαριτωμένος συντάκτης,
καθίστασαι αρεστός. Τότε λοιπόν, τώ είπεν

λας, διά τούς υπέρ τής Πατρίδος αειθαλείς Νικουτόπουλος έ'πεσεν είς τούς πόδας μου,
αγώνας μας!
ό δέ Συγγρός μέ έπεσκέφΟη κατ' οίκον τό
Ό δέ Δούξ απήντησε τά επόμενα:
τε έξηγών τό όνειρόν του ό Δούξ, τώ ειπεν
Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ.
Φίλτατοι κύριοι Συνάδελφοι! Χαίρω άπό ότι Οά γείνης υπουργός τών Οικονομικών
καρδίας βλέπων ενώπιον μου συναδέλφους καί Οά γείνης πλούσιος ώς ό Συγγρός* τέ
Επειδή 6 σχηματισμός τοΰ νέου υπουρ
τοσοΰτον πολύτιμους, ών τό άξιάγαστον λος πάντων, προσέΟηκεν, τά πάντα βαίνουσι
γείου εΐχεν, ώς προείπομεν, άνατεΟή είς τόν
όνομα εινε Οντως έπίζηλον έν τε τ ή κοινω κατά τούς ημετέρους πόθους* λοιπόν καλά
Αοΰκα της Υίγ'ίνης Λογιωτατίόην έπί τω
νία καί τη Ιστορία, διότι άείποτε συνησΟάν- πηγαίνει ή τύχη, είπεν ό Κιυνστ-Λγγελής.
δρω νά προσλάβη ώς συνυπουργους του χαί
Οητε καί έξετελέσατε, ώσπερ έγώ, τό ύψη- Μετ' αυτόν ειπεν ό Δήμος Αθανασίου «ότι
τούς χχ. Ινωνστ-Λγγελήν, ΙΙεταλάν, Αήμον
λόν πρός τήν Καμαρίλλαν καθήκον. Ά λ λ ' κάγώ ειδα έν περίεργον όνειρόν, ότι δηλαδή
Αθανασίου, ΒυΟινόν, Γκαϊδομάτην καί Φεόσ:ο δέ διά τοΰτο -/αίρω, τοσοΰτον άφ έτε μέγα πολεμικών πλοΐον σημαιοστόλιστον
ταλίδην, οί είρημένοι ούτοι υπουργικοί διά
ρου λυποΰμαι, διότι δέν ελαβον εισέτι τήν μέ έφερε κανονοβολοΰν, οί δέ υπάλληλοι
δοχοι βλέποντες ότι ό πρόεδρος των βρα
προσήκουσαν έκ Λονδίνου όιαταγήν διά νά τών διαφόρων ατμοπλοϊκών εταιριών μέ ύδύνει νά σχηματίση τό ύπουργ'είον κατά τά
ικανοποιήσω τούς υμετέρους πόθους. Π λ ε ύ  πεδέχοντο ύποκλινέστατα»· ό Δ°ύξ έξηγών
προσυμπεφωνημένα, συνήλΟον προχθές καί
σατε οέ ότι μετ' ολίγας ημέρας θέλω δια τό όνειρόν του τώ ειπεν Οτι Οά γείνης υπουρ
συσκεφΟέντες περί του πρακτέου απεφάσισαν
βιβάσει ύμίν τό αποτέλεσμα τής αποφάσε γός τών Ναυτικών, αί δέ έταιρίαι Οά σέ ύομοφώνως νά μεταβώσιν είς τήν οίκίαν σου
ως καί διαταγής τοΰ ημετέρου έν λονοίνω ποόέχιονται είς τάς οικίας των άνοικταϊς
επιδόξου προέδρου διά νά μάΟωσι τί τρέχει.
κυρίου, ήτις, μή αμφιβάλλετε, θέλει είσθε άγκάλαις παρέχουσαί σοι ικανά κέρδη. Ό
ΠορευΟέντες λοιπόν καί φΟάσαντες είς τήν
σύμφωνος πρός τάς εύχάς καί τούς πόθους δέ ΒυΟινός, είπεν, ότι καί αυτός είδεν ώραίον
οίκίαν του εϋρον τόν Αοΰκα καθήμενο ν έπί
υμών τε καί όλων τών φίλων. Σας παρα καί εύχάριστον όνειρόν δηλ. ότι διδασκάλισ
μεγαλόπρεπους ανακλίντρου ώς μέγας δε
καλώ δέ θερμώς νά διατηρήσητε πάντα ταΰ- σα τις έλΟοΰσα είς τήν οίκίαν μου μέ καθισπότης, καί όστις εγερθείς τούς ύπεδέχΟη
τα υπό μεγάλην έχεμυΟείαν, διότι δέν συμ κέτευε νά μήν τήν εγκαταλείψω* τότε ό
μετά τρυφερωτάτων ασπασμών. Ή θέα τωφέρει νά μάθη ό μωρός λαός ότι τά Υπουρ Δούξ έξηγών τό ό'νειρον τώ άπεκρίθη, ότι
όντι ήτο συγ'κινηκοτάτη! Έν τώ μέσω λοι
γεία τά κάμνωμεν, όπως Οέλωμεν ημείς καί Οά γείνης ύ^πουργός τής Παιδείας καί πολπόν τής βαθείας ταύτης συγκινήσεως λαβών
ουχί αύτος, όστις ευχαριστείται μόνον είς λαί όιδασκαλισσαι Οά σέ περιστοιχίζωσι καθ'
τόν λόγον ό επίδοξος υπουργός τών Οικονο
τήν άλλαγήν τών προσώπων αδιαφορών περί έκαστη ν ζητοΰσαι θέσεις. Κατόπιν εγερθείς
μικών Κωνστ-Αγγελής έλεξε τάδε:
τοΰ έν ισχύει προσωπικοΰ συστήματος μας, ό δίκαιος καί σοφός Μαυρομμάτης είπεν,
Κύριε Αοΰκα! Μετά μεγάλης εύχαριστή- όπερ έδημιούργησε τήν άνΟηράν αυτήν κα- ότι .καί έγώ ειδα, ότι ήλΟεν είς τό άρχοντικόν μου ένας καλαντζής ονομαζόμενος
σεως έλάβομεν τήν ήμετέραν συγχαρητή- τάστασιν υπέρ ημών, καί
ί|ν
απελπισιαν
Βασίλης,
φέρων μαζή του μίαν σακκοΰλαν
ριον έπιστολήν, ότι μέλλομεν ν ' άξιωθώμεν
υπερ εκείνου.
μέ
χαλκώματα,
τά όποια μοί έχάρισεν. Ο
παρ' ύμΐν τοΰ ύπουργικοΰ αξιώματος· άλλ'
Κατόπιν ήρξατο ό διάλογος· πρώτος ήΔούξ,
έξηγών
τό
όνειρόν του, τω άπεκρίθη,
όσην χ_αράν έπροξένησεν ήμΐν ή είδησις αύ ρώτησε γαλλιστί τόν Δοΰκα ό συντάκτης
ότι
Οά
γείνη
υπουργός
τής Δικαιοσύνης,
τη, τοσαύτην άφ' έτερου λύπην ή μέχρι τής Νομιμότητος Πεταλλάς, πώς διάκειται
καθό
δίκαιος
άνθρωπος.
Τέλος
εγερθείς καί
τοΰδε βραδύτης, επειδή φοβούμεθα μήπως έν \_ονδίνω ό άρχισύμβουλος* ό Δούξ άπεό
στρατάρχης
τών
Ούραγκοτάγκων
Φεταάνακαλέσητε τήν πρώτην άπόφασίν σας, δι' κρίΟη, άριστα· τόν είδα, προσέΟηκεν ό συν
ής έμέλλομεν νά τιμηθώμεν μέ τό ύπουρ- τάκτης τής Λ ομιμότητος, άπόψεν είς τόν λίόης, ειπεν, ότι κάγώ είδον έν λαμπρόν ό'
γιχόν αξίωμα. ΈπιΟυμοΰμεν λοιπόν, κύριε ύπνον μου συνομιλοΰντα μετ' έμοΰ άγγλι- νειρον, δηλ. ότι έφοροΰσα τό τουρκικών παΑοΰκα, νά μάς εί'πητε όρισμένως, όποια θέ στί καί προσφέροντά μοι διπλωματικών έγ- ράσημον τοΰ Γρίβα καί τώ ελληνικών ξίφος
λει είσθε ή μέλλουσα τύχη μας, διότι δέν γραφον ό δέ Δούξ έξηγών τό όνειρόν του αύτου, καί αίφνης παρουσιάσΟη ενώπιον μου
εινε καλόν νά διαψευσθώσιν αί ελπίδες ημών τώ είπεν, ότι «Οά γείνης υπουργός τών ε μία άμαζώγα, ήτις ίδοΰσά με τόσον ώραίον
ενώπιον τοΰ κοινοΰ, όπερ, άμα τώ άκούσμα- ξωτερικών έ'·/ων μετά τοΰ ημετέρου άρχι- μ'έ έφίλησεν. Ό Δούξ είπε καί εις τοΰτον
τι, ένεπλήσθη χαράς, ώς μέλλον ν'άπολαύ- συν.βούλου καί διπλωματικών άλλκιλογρα- ότι Οά γείνη υπουργός τών Στρατιωτικών.
ση έν τοΐς κόλποις αύτοΰ άνδρας, ών τό έν- φίαν». "Επειτα τον ήρώτησεν ό Κωνστ-ΛγΜετά τόν διάλογον τοΰτον έγερΟέντες οί
δοξον καί ύπέρλαμπρον όνομα εινε έπικε- γελής, πώς πηγαίνει τό ένεργούμενον όάεπίδοξοι υπουργοί καί εύχηΟέντες καλά νέα
χεσμένον ανά πάσαν τήν γήν καί μέλλει νά νε'.ον, Οά κατορθ(.οΟη; διότι είδε κατ' αύτάς
έκ Λονδίνου άπε/αιρέτησαν τών Δοΰκα μετά
καΟέξη τάς ώραιοτέρας \ής ιστορίας στή- τά? ημέρας καλά όνειρα* είδα, είπεν, ότι ό τρυφερών μειδιαμάτων καί άπήλθον.

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

1

Τ

ώ ιππότης,

κ ό λ λ η σ ε μου

δύω κολλάρους

Ό αρχιμανδρίτης πάτερ Φωκάς Οέλων
νά δείξη τήν πολυμάΟειάν του έν τινι συνα
ναστροφή ήρώτησε μικρών παιδίον, ποΰ είνε
'Γευδευλαβής τις τοκογλύφος, ώς τόν ό θεός. — θ έ λ ω σάς άποκριΟή, εΐπε τό παι
Κ. Διάγγελην, έκ τών καταγινομένων είς δίον, άφοΰ μέ είπήτε ποΰ δέν είνε.
τώ μετρεϊν είκοσάκις τής ημέρας τά νομί
σματα του παρά είς τώ δοξολογεΐν άπαξ
τών θεών, φοβούμενος μήπως κάμη αδιά
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΑ. *
κριτων τινα αίπησιν πρώς τών 'Ύψιστον, ήρΑύριον περί τήν 2αν μ. μ. ώραν ό Δούξ
κείτο είς τώ νά έπαναλαμβάνη έκάστην
τής Αίγίνης^Λογιωτατίόης θέλει ομιλήσει
πρωίαν καί έσπέραν άντί άλλης προσευχής
περί τροποποιήσεως ή καταργήσεως τοΰ
τά είκοσιτέσσαρα γράμματα τοΰ αλφαβήτου*
Συντάγματος" πέριξ αύτοΰ Οά ήνε παρατε
είτα, άποτεινόμενος πρός τών ουρανών :
ταγμένος ό εύζωνικώς στρατώς έχων έπί
«Ιδού τα όλα, έκραζεν, θεέ μου! σύ πλέον
κεφα?*ής αύτοΰ τών υπουργών τοΰ πολέμου.
τακτοποίησον α υ τ ά όπως Οέλης καί οπως
Μετά τήν σπουοαίαν ταύτην όμιλίαν Οά παισυμφέρϊ)».
ανίση ή μουσική τών δουλικών ύμνον κατό
πιν όά τών καββαλικεύσωσιν έπί, ωραιότε
Ό Κώνστας Φλέσσας έκαυχάτο διά τήν ρου αύτοΰ, πώλου καί θά τών γυρίσωσιν άνά
άνδρίαν του, άλλ' ότε εδόθη περίστασις νά τήν Κεκροπίαν, έπευφημούντων τών λού
τήν δείξη τόν εΐδον φεύγοντα. — Ποΰ εΐνε στρων ιπποτών. Μετά δέ ταΰτα Οά πορευλοιπόν ή άνδρίασου; τών ήρώτησεν ώ άγα- θώσιν είς τήν οίκίαν τοΰ ύπουργοΰ τών Στρα
θώς Πετράκης. — Είς τούς πόδας μου! ά τιωτικών, όπως πρώς τιμήν τοΰ Δουκώς παπεκρίθη.
ραταΟί] μέγα συμπόσιον.
ορθώς καί κεκλιμένως.

Δ ηλ ο π ο ίη σι ς πλει στη ρ ι ασμο ΰ.
Ό παρά τοις έν ' Αθήναις Ηρωτοδίκαις δικαστικώς κλητήρ Φίλιπ
πος Περτσέλης,
Αηλοποιεί ότι*
Τά έν τή προσηρτημένη παρά πό
δας τής παρούσης εκθέσει αναγκα
στικής κατασχέσεως αναφερόμενα
κινητά πράγματα τοΰ οφειλέτου
Κωνς-αντίνου Στάμου κατοίκου Α
θηνών, οίον μία άμαξα ευρωπαϊκή
τετράτροχος μετά δύο ίππων χρώ
ματος μαυροκοκκίνου (ντορί) καί
μ.εΟ' όλων τών Επποσκευών, τά ο
ποία κατεσχέΟησαν δυνάμει τής ύπ'
αριθ. 1872 π. έτ. αποφάσεως τών
έν Αθήναις Πρωτοδικών ώς Έμποροδικών παρά τοΰ καταδιώκοντος
δανειστοΰ Βασιλείου Καραβέλα κα
τοίκου Πειραιώς, πρός πληρωμήν
δραχμών 2035, τών τόκων καί εξό
δων θέλει έκτεΟή είς πλειστηρια(Ή συνέχεια είς παράρτημα).

