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ΑΡΙΣΤΟ
ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.

Ά π ό του πραξικοπήματος τής 30 Νβρίου,
καΟ' ήν οί Συνταγματικοί θεσμοί, ποδοπατηθέντες, έπαυσαν να λειτουργώσιν από της
διαμαρτυρήσεως της άντιπροσωπευούσης τό
εθνικό ν φρόνημα αντιπολιτεύσεως, τό έθνος
εναγωνίως και μετά παλμών περιέμενε πα
ρά του ανωτάτου άρχοντος τήν άποπομπήν
τών άνοσιουργησάντων υπουργών και τήν
προσήκουσαν ίκανοποίησιν τών ύβρισΟέντων
και καταπατηθέντων Συνταγματικ. θεσμών
τό έθνος ήλπιζεν άδιστάκτως ότι ό συνταγ
ματικός αύτοΰ άρχων, όστις ώρκίσθη νά
φ υ λ ά τ τ η , ως εικόνα, τό Σύνταγμα ήθελε
σπεύσει νά άποπέμψη τους εγκληματίας και
δεν ήθελεν ουδέ στιγμήν επιτρέψει νά μιαίνωσιν αυτό χείρες ασεβείς και διεφθαρμένας
αλλ" οί Σύμβουλοι έξαπατήσαντες τάν νεαρόν ηγεμόνα, κατώρθωσαν νά ύπερπηδήσωσι
τά πάντα· διά δέ της κηρύξεως της λήξεως
τής βουλευτικής ταύτης συνόδου νά έπιδοκιμάσωσι τάς έγκληματικάς του υπουργείου
πράξεις και ιδίως τό άνοσιούργημα της 30
Νβρίου, ν ' άποδοκιμάσωσι τήν έΟνικήν της
αντιπολιτεύσεως πορείαν, νά περιφρονή-

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ,

ΚΑΤΑ

Ε Κ ΔI ΛΟΤ Α I
ΡΑΠΙΣΜΑ.

ΦΑΝΗΣ
ΔΓ εκας·ον στίχον διατριβών λ ε π . 4 0 .
Δικαστικών κατασχέσεων
»
8.
\ ί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό.
νον του Παν. Π. Πηγαδιώτου. Αί έπιστολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ
συνδρομή εϊνε υποχρεωτική οΓ εν ετος
και προπληρώνεται εις Αθήνας.

Έν Α θ ή ν α ι ς και Πειραιεΐ,
ετησία όραχ. 1 0 , έξαμηνία όραχ. 6.
Έν ταΐς Έπαρχίαις,
έτη'σία όραχ. 12, έξαμηνία δραχ. 7
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ετησία φράγ. 1 6 , έξαμηνία φράγ. 9
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σωσι τους Συνταγ. θεσμούς και νά έπενέγ- ταΰτα δεν ήουνήθησαν νά θεραπεύσωσι τό
κωσ: μέγα ράπισμα κατά του εθνικού φρο νόσημα της αφροσύνης, του εγωισμού και
της ιδιοτέλειας· δεν ήδυνήθησαν νά έξαλείνήματος.
ψωσι τήν έπάρατον ΐδέαν τοΰ δεσποτισμού.
Τό έθνος προ πολλού ήννόησε τά τε
Τό έθνος δεν δύναται τά παρατείνη έπ'
κταινόμενα και τάς φιλοδεσποτικάς τάσεις·
άπειρον
τήν μακροθυμίαν αύτοΰ, ύπομένον
προ πολλού έβλεπε τούς έργάτας του άποδουλικώς
τήν οίκτράν και άπε?.πιστικήν
λυτισμοΰ μετά σπουδής ένεργοΰντας προς
ταύτην
κατάστασιν
μέχρι καταστροφής.
πραγματοποίησιν του όλεθρίου αυτών σκο
Τοιαύτη
μακροθυμία
εΐναι
άσύγγνωστος και
πού, ά λ λ ' ήλπιζεν ότι, προϊόντος του χρό
άναξία
εις
ελεύθερον
έθνος.
Μεταξύ αύτοΰ
νου, ήθελον συνετισθή και καθοδηγηθή εις
και
τοΰ
ανωτάτου
άρχοντος
υπάρχει σύμτήν όδόν τοΰ καθήκοντος· ήλπιζεν ότι ήθε
λον συλλογισθή τον ιερόν όρκον τ ω ν και βασις, ης τούς όρους έκάτερος οφείλει α
τάς όδυνηράς της έπιορκίας συνεπείας· ένό- κριβώς νά τηρήση· ή παράβασις αυτών δεν
μιζε τέλος, ότι ήθελον ρίψει εν διαβατι- επιτρέπεται· μάλιστα εις τον άνώτατον άρ
κόν 3λέμμα εις τήν Ίστορίαν του 'Ελλη- χοντα ουδέποτε. Διά της συμβάσεως δεν
νικου ευνους οια να ιοωσιν, οποίους πι επετράπη νά διατηρώνται ιδιαίτεροι σύμ
κρούς καρπούς έθέρισαν ο Ε προ αυτών τολ-βουλοι προς βλάβην τοΰ έθνους· δεν επε
μήσαντες νά σπείρωσι τοιούτον επί της τράπη νά διορίζωνται, ώς Υπουργοί, οί
Ελληνικής γης σπόρον, και ότι τα·/έως υπό τών συμβούλων υποδεικνυόμενοι, ά λ λ '
ήθελον σπεύσει νά έγκαταλείψωσι τήν κα οί ύπό τοΰ έθνους* δεν επετράπη νά δια
ταχθόνιο ν ίδέαν τοΰ άπολυτισμοΰ και νά τηρώνται ώς τοιούτοι οί καταπατοΰντες
βαδίσωσιν άπαρεγκλίτως τήν Συνταγματι- τούς Συνταγ. θεσμούς, ά λ λ ' οί εύλαβούμεκήν γραμμήν, ήν τοις έχάραξεν, έχοντες νοι αυτούς. Τοιαύτη κατάνρησις ανατρέ
ως οδηγό ν τον Συνταγματικό ν χάρτην, δ ν πει τήν σύμβασιν και προσβάλλει καιρίως
τοις παρέδωκεν α λ λ ά , δυστυχώς, πάντα τά δικαιώματα τοΰ έθνους, άναγκαζομέ-

Κ Η Π Ο Σ
Ο ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ.
'Διέ, μωρέ Λαέ Ε λ λ ή ν ω ν , 'δχέ κι' άν δύνασαι μή φρίττης!
Και ώς μέγαν της Πατρίδος άνδρα νΰν μή μέ κήρυττες!
'Αφοΰ 'κήρυξ' έν θριάμβω της σοφής Βουλής τήν λ ή ξ ι ,
"Ητις ήθελε εμένα τον σωτήρα σου νά πνίξτ]!
, Κ' έτσι έτριψα τήν μούρη μιας προδοτικής ομάδος,
Κ' έξεσφάλησα τό μέλλον διά πάντα της Ελλάδος ! . .
Τίς λοιπόν Οά ήν' εκείνος, όστις κεφαλήν και ήδη
Δεν Οά κύψη εις ε μ έ ν α ; . . Συμφορά του! μαΰρο φίδι
θ ά τον φάγη, αν τολμήση όφ0α7^μούς μόν' νά ύψωση,
θέλω όντως κατά κράτος πάραυτα τον εξοντώσει·
'Άσπλαγχνος κι' άνελεήμων Οά δειχθώ σ' όλους έν γένει,
"Ινα ζήσιτ) ή Πατρίς μας τοΰ λοιποΰ δεδοξασμένη! . .

Τρέμετε λοιπόν οί πάντες, τρέμετε όσω υπάρχω,
Τρέμετε κι' άπελπισθήτε, επειδή νΰν εγώ άρχω
Εις τά πράγματα τοΰ Κράτους, και Οά άρχω αιωνίως,
Ά φ ο ΰ σεις της Μοναρχίας τά θεμέλια κρυφίως
Υ π ο σ κ ά π τ ε τ ε τοσοΰτον ασυστόλως. . . θά σάς δείξω,
Τζουμπελή νάμή μέ λέγουν, και τούς τρεις σας άνδέν πνίξω.
" Ελθετε και δοΰλοι όλοι γίνετε μικροί μεγάλοι,
Νά γ λ υ τ ώ σ τ ε τήν ζωήν σας, ν άσφαληστε τό κεφάλι,
Και νά ζήτε αιωνίως ευτυχείς και τιμημένοι!.
"Ελθετε, γ ι α τ ί κρεμάλα μετ' ολίγον σας προσμένει,
"Ελθετε και τό ποδάρι και τό χέρι μ' άσπασΟήτε,
Κι' ώς π α ν ά γ ιό. ν συνάμα άνδρα νά μέ προσκυνήτε.
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Τίποτε νά μέ πτοήστ, οέν θά δυνηθή εμένα . . .
"Ο,τι έχω για νά κάμω τάχω προσχεδιασμένα
Ηρό π ο λ λ ο ΰ . . ή Καμαρίλλα θέλει σ' όλα μέ βοηθήσει..
Τήν Οε άν ΈλευΟερίαν εις είρκτήν έχω σφαλήσει. .
"Οπως ούτω έν Ελλάδι Μοναρχίαν εδραιώσω..
Τρέμετε!., εις πΰρ τά πάντα κατ'αύτάς θά παραδώσω..

νου νά ύποκύψη εις τήν δουλείαν, είς τής περιπέτειας και κινδύνους, ά λ λ α και θάρρος
οποίας τούς έραστάς ουδέποτε επέτρεψε νά ελευθερίας και προόδου.
μένωσιν εντός των Ε λ λ η ν ι κ ώ ν ορίων.
Μέχρι τοΰδε τά πάντα ένήργουν έν κρυΟυδέποτε τό Έλληνικόν έθνος έδειξε τοι- π τ ώ , τό δέ αύλικόν φρόνημα δεν ειχεν έκ
ίροθυμίαν, ουδέποτε υπέστη το- δηλωθή τοσούτον επισήμως. Τό έθνος, προς
αυτην μακρουυμιαν
σαϋτα ραπίσματα, τοσαύτας πληγάς και αποφυγήν πάσης κοινωνικής ανωμαλίας,
τοιαύτας άτιμους ύπό τών συμβούλων ενώ ίσως ορθώς, προσποιούμενον άγνοιαν τών
πιον επισήμων ξένων ύβρεις, ειπεν, έφώ- διαπραττομένων, έτήρει νε/ρικήν σ ι γ ή ν ά λ λ '
ναξεν, έξηγέρΟη κατά τών Συμβούλων, ήδη διά της κηρύξεως της λήξεως της πα
α λ λ ά μόλα ταΰτα δεν ήδυνήΟη νά Φερη ρούσης βουλευτικής συνόδου, δι' ής παρααίσιον αποτέλεσμα· δεν ήδυνήΟη ν αφαι- τείνεται ό βίος της ένεστώσης Κυβερνήσεως
ρέση άπό τάς ρυπαράς αυτών χείρας τά και επιδοκιμάζονται αύθις πασαι αί κατά
προνόμια, τά όποία έχορήγησεν εις μόνον τών Συνταγματικών θεσμών πράξεις αυτής
τον ηγεμόνα. Τό Έ λ λ η ν . έθνος, όπερ διά τό αύλικόν φρόνημα έπισή .ως έξεδηλώθη,
πολλών Ουσιών και αιμάτων ανέκτησε τήν ή δέ διαμαρτύρησις της αντιπολιτεύσεως
έλευθερίαν του, Οά ήναι άξιον οίκτου νά και ή φωνή τοΰ έθνους, αίτοΰντος τήν άποπαραδώσγ; αυτήν εϊς τήν διάκρισιν τών ερ πομπήν τών έγκληματισάντων υπουργών
γ α τ ώ ν του άπο7νυτισμοΰ· Οά ήναι άξιον αγ και τήν ειλικρινή έφαρμογήν τοΰ Συνταγμ.
χόνης νά έμπιστευθή τό παρόν και τό μέλ πολιτεύματος, ως άμοιβήν, μέγα έλαβον
λον αύτοΰ είς ολίγους τινάς διεφθαρμέ ράπισμα. Επομένως απέναντι τοιαύτης επι
νους. Μόνον τήν ανωτάτη ν έποπτείαν άνέ- σήμου και πασιφανοΰς εκδηλώσεως, απέ
θηκεν είς τον νεαρόν αύτοΰ ηγεμόνα, τήν ναντι τοιούτου ραπίσματος τό έθνος δέν
δέ διοίκησιν της χώρας εις εαυτό* αμφό πρεπει να τήρηση] τήν αυτήν νεκρικήν σιτερα εις ούοένα έπέτρεψεν ά λ λ ά , δυστυ γήν, έάν έπιθυμή τήν άνεξαρτησίαν αύτοΰ·
χ ώ ς , αμφότερα ταΰτα βλέπει μετά λύπης διότι άπό της στιγμής ταύτης δέν διατελεί
τό έθνος άπό τίνος χρόνου παραδοθέντα, ύπό τό κράτος Συνταγματικοΰ Πολιτεύμα
εναντίον τής θελήσεως αύτοΰ, είς ιδιαιτέ τος. "Οφείλει όθεν ταχέως νά σκεφθή και
ρους συμβούλους.
νά σπεύση νά προστατεύση τούς συνταγμ.
Άφοΰ ήδη ή εξουσία τών προνομίων με- θεσμούς, έάν έπιθυμή νά διατηρηθώσι σε
τηνέχθη εις τούς ιδιαιτέρους συμβούλους βαστοί· οφείλει ν ' απόκρουση τήν ΰβριν και
δέν είναι πρέπον νά έξακολουΟήσωμεν ζη- νά ενίσχυση αυτούς· οφείλει τέλος νά δείξη
τοΰντες τήν άρωγήν αυτών, διότι τοΰτο αΰτοίς, ότι τοιαύτα ραπίσματα ουδέποτε
ήθελεν είσΟαι ού μόνον άτοπον, ά λ λ ά και εδέχθη, ούοέ ήνέχΟη ποτέ νά κύψη τον αυ
φρόνημα εσχάτης ταπεινώσεως. Πλήν δέ χένα ενώπιον δεσποτικής αυθαιρεσίας. Έάν
τούτου ή ιδέα τοΰ άπολυτισμοΰ έλαβεν ήδη όμως και ήδη έξακολουθήσωμεν τηροΰντες
σάρκα και όστά έν τή καρδία αυτών και οί σ ι γ ή ν έάν έξακολουθήσωσιν άνεχόμενοι τό
κενοί λόγοι και αί προτροπαί δέν εΐναι κάΟιερωΟέν ήδη επισήμως ύπό της Αυλής
πλέον ικανοί νά Οεραπεύσωσι τό νόσημα σύστημα τών προσωπικών Κυβερνήσεων,
τοΰτο. Ας μεταθέσωμεν λοιπόν τάς ελ εναντίον τοΰ Συντάγματος, Οέλομεν Οεωπίδας ημών είς τό κοινόν της τιμής π3οίον ρηθή ού μόνον ανάξιοι ελευθερίας, ά λ λ ά
άς μεταφέρωμεν αύτάς είς τό ιερόν της και τοΰ Ελληνικού ονόματος.

σις παρεδέχθη τελευταϊον τροπολογίαν, δ
ής αναγνωρίζεται τυπική, ούτως ειπείν, Δη
μοκρατία, ύπερισχύσασα μιας ψήφου. Κατό
πιν εισήχθησαν παρά τοΰ ιδίου και ετεραι
τροπολογίαι, δι' ων επετράπη ού μόνον τω
Μακμαώνι, ώς πρότερον, ά λ λ ά και παντί
ά λ λ ω Ηροέδρω διαλύειν, τή αδεία της Γε
ρουσίας, τήν έθνοσυνέλευσιν αί νέαι αύται
προτάσεις ενεκρίθησαν διά μεγάλης πλειο
νοψηφίας. Τοιουτοτρόπως οί οργανικοί θε
σμοί δέν έξήρτηνται έκ τοΰ προσώπου τοΰ
Μακμαώνος, ού ή εξουσία έδεσμεύθη· ή δέ
κηρυχθείσα συντηρητική της Γαλλίας Δη
μοκρατία, άν και άπέχη πολύ της άληθοΰς
Δημοκρατίας, ούχ ήττον δέν φοβείται τάς
ραδιουργίας, ουδέ τήν άνακήρυξίν Μοναρ
χίας, άνευ μεγάλου και επικινδύνου πραξι
κοπήματος.
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Πατρίδος τέμενος, ένθα υπάρχει τό άσυλον
της απελπισίας. Τοιοΰτοι άναλογισμοί παρέχουσιν ήμΐν τωόντι όδυνηράς εντυπώσεις,
ά λ λ ά και ελπίδας πλήρους ζωής· τοιαΰται
σκέψεις άναπολοΰσιν είς τήν διάνοιαν ημών

Αί μοναρχικαί και Βονοπαρτικαί εφημε
ρίδες σφόδρα ήγανάκτησαν διά τό αποτέ
λεσμα της τροπολογίας της ύπό τοΰ Βάλ
λ ω ν υποβληθείσης, δι' ής άνεκηρύχθη ή
συντηρητική Δημοκρατία. Και άλλαι μέν
συμβουλεύσουσι τήν ένωσιν τών μοναρχι
κών και τήν συγκρότησιν μάχης κατά της
Δημοκτατίας· άλλαι δέ επικαλούνται τήν
άτομικήν έπέμβασιν τοΰ στρατάρχου ΜακΜαώνος· άλλη τέλος έφημερίς έκ τοΰ κόμ
ματος τών Όρλεανιστών διατείνεται ότι ή
ή Δημοκρατία Οά άνατρέψη τον Μακ-Μαώνα ή ό Μακ-Μαών τήν Δημοκρατίαν. Του
ναντίον δέ τά δημοκρατικά φ ύ λ λ α έκπέμπουσι φωνάς θριάμβου έλπίζοντα, ότι ή
μία ψήφος Οά μεταβληθϊ) ταχέως είς πλειοψηφιαν.
Τό φιλελεύθερον έν Α γ γ λ ί α κόμμα, άντί
τοΰ παραιτηθέντος Γλάδστονος, έξελέξατο
άρχηγόν τον λόρδον Ά ρ τ ι γ κ τ ώ ν . Πρός τού
τοις, αδεται ότι ό Δισδραέλης μέλλει νά παραιτηθή, ένεκεν σης πασχούσης υγείας του.
Ό νεώτερος υιός της βασιλίσσης της
"Αγγλίας πρίγκηψ Αεοπόλδος πάσχων παιΕΞΩΤΕΡΙΚΑΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
διόθεν έκ,στηΟικοΰ νοσήματος, θεωρείται
Τά πράγματα της Γαλλίας έλαβον κατ' ώς ετοιμοθάνατος· ένεκεν τούτου ή Βασί
αύτάς άπροσδόκητον τροπήν, κηρυχθείσης λισσα οεν εχηρυςεν αυτοπροσώπως :ην
συντηρητικής Δημοκρατίας· ή έΟνοσυνέλευ- έναρξιν της Βουλευτικής συνόδου. Ό άγ-

Είμαι ζηλωτής καθ' όλα τοΰ ενδόξου ΊΓροστράτου!
Και Οά ίόετε νά πράξω τά ανδραγαθήματα του!
Γιά ν ' αφήσω είς τον τόπον έποχήν ώς τοΰ Κριτίου...
Παραδίδων τήν Πατρίδα είς δουλείαν διά βίου!.
Δέν με μέλλ' ή Ιστορία τά τερατουργήματα μου
"Ά ν λαλήσγ], κ' είς κατάραν παραδώση τ ' όνομα ρ.ου...

Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Ν.
Ή Μετριοφροσύνη καθωραίζει τήν άρετήν, ως η αιόως κοσμεί τό κάλλος. Συμβαδίζει μέ τό γ ν ώ θ ι σ α υ τ ό ν , ώς ή
επιείκεια μετά της δικαιοσύνης. Ύ ψ ο ί τήν άτομικήν άξίαν,
ώς ή λ ι τ ό τ η ; επαυξάνει σό μεγαλεΐον. Ιΐροστίθησιν είς τά
προτερήματα τ ' αυτά θέλγητρα άπερ ή ειλικρίνεια είς τήν μεγαλοψυχίαν. Τί εστί μετριοφροσύνη; ή βαθεία και αληθής
συναίσΟησις, ότι ή τήρησις τοΰ καθήκοντος δεν είναι ειμή φυσικόν πράγμα, ή ειλικρινής επιθυμία τοΰ πράττειν τά δέοντα
ώς δέοντα και προάγειν τά καλά ώς καλά έν μηδεμια προσδο
κία ανταμοιβής, επαίνων η εγκωμίων, άτινα ή ματαιοφροσύνη
τών πολλών άγαπα. "Οθεν πολύ άπέχουσι τοΰ είναι μετριό-
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φρονες οι την πα-; :ιοα επι σταυροις και παρασημοις ευεργετοΰντες.
Κάλλος. Ό Σωκράτης ώνόμαζε τό κάλλος βραχυχ_ρόνιον
τυραννίαν, 6 Πλάτων προνόμιον της φύσεως, ό Ηεόφραστος
σιωπηλόν απατεώνα, ό Θεόκριτος τερπνήν πρόληψιν, ό Καρεάδης μονήρες βασίλειον. Ό Διμοτιανός έλεγεν, ότι ουδέν
ην χαριέστερον τοΰ κάλλους. Ό Αριστοτέλης άπεφαίνετο,
ότι τό κάλλος ήτο κρεΐττον πασών τών συστατικών επιστο
λ ώ ν . Ό "Ομηρος, ότι ήν λαμπρόν δώρον της φύσεως, και ό
"Οβίδιος, τοΰτον αίνιττόμενος, ονομάζει τό κάλλος δώρημα
θείον.
Δειλία έραστοΰ κατά γενικόν κανόνα εστί σημείο ν αθωότη
τας. Ό δέ τολμηρός είς τά κινήματα του ή δϊν έχει καροίαν,
ή είναι πολύπειρος εργολάβος.
Ουδέν δύναται νά μέ παρασύρη νά παύσω πιστεύων είς μέλλουσαν ζ ω ή ν και τοΰτο πιστεύων, συναποααίνομαι μετά τοΰ
Αορένζου τών Μεδίκων, ότι οί μή έλπίζοντες είς μέλλουσαν
ζωήν είσί νεκροί και έν τ ω παρόντι βίω.
'Εάν τό έαρ δέν άνθηση, άχαρι έσεται τό θέρος, τό δέ ©Οινόπωρον άνευ καρπών. Τό αυτό εφαρμόζεται και είς τούς
νέους. Έάν ό νέος έξοδεύη τον καρπόν άνωφελώς, ό μέν αν
δρικός αύτοΰ βίος ασήμαντος, έλεεινόν δ' εσεται τό γήρας.

Πύργος, 26 Ιανουαρίου 1 8 7 5 .
γλικός τύπος εξαίρει τάς άρετάς τοϋ νεα ρήσωσιν έτι πρόσω, ίνα τό έθνος ίδη μίαν
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Χαλκίδος, ό νύκτωρ
Έ ξ Ισπανίας άγγέλλεται ότι αί μυστι— Ό καθηγητής κ. Σαρίπολος, όστις
έκ
Κυπαρισσίας
άναχωρήσας,
όπου και έφα
καί διαπραγματεύσεις μεταξύ 'Λλφόνζου άνέλαβεν ένθέρμως τήν ύπεράσπισιν τής αυ
και Καρόλου βαίνουσιν αισίως, ά λ λ ' έκ τών λής, δημοσιεύων διά τίνων αυλικών εφημε γ ε τής χρονιάς του, ον καταδιώκει ό κ. "Α
εκατέρωθεν συμβαινόντων συμπλοκών καθί ρίδων, όσας απονενοημένη κεφαλή δύναται βέρωφ δι' όσας κ'λοπάς έπραξεν είς τό τυποσταται απίστευτος ή συνδιαλλαγή.
νά συλλέξη ανοησίας, δέν έγένετο δεκτός γραφεΐόν του και δι' έν συνάλλαγμα τής
Ή Κυβέρνησις της Ισπανίας προσέφε- παρά τών φοιτητών νά διόάξη. Ό άνθρωπος Τραπέζης, και τόν οποίον έγνώρισαν πάντες
ρεν 25 έκατο;.·. χρημ. άποζημίωσιν είς τόν ούτος, ού αί πεποιθήσεις μεταβάλλονται άπό τά μοΰτρα τά μουτζουρο^μένα, άπό τ ά
Δον Κάρολον, προσέτι τήν άναγνώρισιν καθ' έκάστην και τάς οποίας μία αυλική μουστάκια τά βαμμένα, άπο τά χ_ονδρά τά
πάντων τών αύ7^ικών Καρλιστών αξιωμα πνοή αρκεί νά τάς άναποδογυρίστ,, έγεννή- χείλη, και άρ'.έσως τοΰ φώναξαν «καλώς
τικών άπό τοΰ βαθμοΰ τοΰ λοχαγοΰ και θη, φαίνεται, διά τάς αμαρτίας τοΰ Έ λ λ η  ώρισες Τ ε ζ ί λ η » . Προσεχώς Οά σας γράψω
τινα ά λ λ α επουσιώδη, ά λ λ ' ό Δον Κάρολος νικοΰ λαοΰ, διότι άν και τοσαΰτα έπαθε και τί πράττει είς τό ΙΙρωτοδικείον ό καφετζής
λέγεται ότι άπήτει 30 έκατομ. υπέρ έαυ- πάσχει, ούχ ήττον δέν παύει τοΰ νά γίνεται τοΰ Αρκαδίου Αθηνών. Καραβελόμουλος.
τοΰ, τήν άναγνώρισιν πάντων τών αξιωμα τό αίσνρότερον όργανον τών αυλικών, μετικών του άχρι τ : ΰ βαθμοΰ τοΰ ανθυπολο τανειριζομένων καθ' έκάτ/ην αυτόν ώς όπλον
Κύριε Συντάκτα τοΰ «Αριστοφάνους».
χαγού, περί πάντων δέ τό δικαίωμα τοΰ έθνοκτόνον.
Καταχωρίσατε παρακαλώ έν τή άξιοτίνά είσέλΟη θριαμβευτικώς μετά τοΰ Δον
— Έν τω όρίζοντι τής πρωτευούσης ά- μω Έφημερίδι σας τά εξής ολίγα περί τής
Άλφόνσου είς Μαδρίτην. Ά λ λ ' ό τελευ νεφάνη και ετέρα νέα μεγαλόσχημος έφη
ένταΰθα "Λ^'υ^ομίας διά νά μάθη τό κοινόν
ταίος ούτος όρος δέν ενεκρίθη ύπό τών συμ μερίς καλούμενη « Έ λ λ η ν . Έπιθεώρησις»
τά νέα τής Ι ε ρ ά ς Εξετάσεως βασανις-ήρια.
βούλων τοΰ νεαροΰ ΒασΓλέως ώς ένοχο- ύπό πολλών γραφομένη. Ά λ λ ' όσον εύχαρι"Ημην, Κ. Συντάκτα, υπηρέτης είς τήν
ποιών τήν Συνταγμ. Βασιλείαν.
στήθημεν διά τήν μεγαλοπρεπή εμφάνισιν κυρίαν Τσαμινοΰ. Καθ' όλον τό διάστημα
Ή Ι σ α β έ λ λ α έπιθυμοΰσα νά έπανέλθτ, τής συναδέλφου, τοσοΰτον έλυπήθημεν διά υπηρέτησα αυτήν ευπειθώς και έντίμως,
είς τήν Ίσπανίαν γράφει καθ' έκάστην είς τά εμπεριεχόμενα της· διότι, μόλις παρα- ά λ λ ' αίφνης προχθές ή κυρία αύτη μέ είπεν
τόν υίόν της διά της έξης στερεοτύπου φρά τηρήσαντες αυτήν, κατελήφθημεν ύπό το- ότι τί) ύπεξηρέΟησαν 45 λίραι* κοτόπιν εί
σεως «ή μήτηρ σου ή ζώσα έτι έν εξορία»* σαύτης αυλικής όυσωόείας, ώστεκλείσαντες πεν 30 ύστερον 2 5 . Συνειθι ;μένη δέ ή Κυ
ά λ λ ' ό υιός της ύπήκων είς τάς συμβου- τήν ρίνα ημών, άνεχωρήσαμεν δρομαίως, ρία αύτη νά άποδίδη πάσαν έκ τής οικίας
λ ά ς τοΰ συνετοΰ Κανόβα-Καστίλλου κω χωρίς νά σταθώμεν ν ' άκούσωμεν τήν φω- της ύπεξαίρεσιν πράγματος είς τούς ύπηφεύει είς τάς παρακλήσεις της μητρός του· νήν σχολαστικών τινών χαμερπών, οΐτινες ρέτας της, (διότι τοΰτο έπραξε πρότερον
διότι ή έλευσίς της θέλει αναμφιβόλως γεννηθέντες και άνατραφέντες ύπό δουλικήν και είς μίαν άθώαν άποδειχΟείσαν ύπηρέκλονίσει έκ βάθρων τήν νεαράν βασιλείαν. και ζοφεράν άτμοσφαίραν και συνειθισμένοι τριάν της) άπέδωκεν είς έμέ τήν κλοπήν
Ό Γαριβάλδης ς·ρέψας τά νώτα πρός τούς νά φιλώσι τά δεσποτικά κράσπεδα ρίπτουσιν και πρός τοΰτο ειδοποίησε τήν 'Αστυνοδημοκρατικούς ήνώθη μέ τήν Κυβέρνησιν. είς τό έθνος τόν καταχθόνίον τής δουλείας μιαν, ήτις και μέ άπήγαγεν ώς τόν μεγασπόρον, ον συλλέγουσι κεφαλαί πεπαλαιω λείτερον κακοΰργον τοΰ κόσμου. Όποία δέ
μένα!, νοσοΰσαι και διεφθαρμέναι. Ό Ογκος σκληρά και απάνθρωπα βασανιστήρια μετεΔΙΑΦΟΡΑ
τοΰ ονόματος και αί κεναϊ μεσαιωνικαί και χειρίσθη εναντίον μου, όπως μαρτυρήσω·
Τέλος πάντων ή Κυβέρνησις τών συμ φιλοδεσποτικαί Οεωοίαι δέν δύνανται νά έπι:ασθην
βούλων τοΰ Στέμματος κατώρθωσεν ού μό» σκοτίσωσι και νά μαράνωσι τάς έμφυτους ποτε, είναι άοιήγητα. Αφοΰ ό Υ π α σ τ υ ν ό 
νον νά διαφυγή τόν έλεγχ^ον και τήν οργή ν και ακαταμάχητους έθνικάς ελευθερίας, αί- μος τοΰ Α'. Τμήματος κτυπών με ανηλεώς
τοΰ έθνους, ού μόνον νά έπιδοκιμασΟώσιν τινες είσίν ή μόνη έλπίς τοΰ παρόντος και καί κρατών έν χερσί μάχαιραν ήπείλει ότι
όσας μέχρι τοΰδε έκΟέσμους και άνοσίους μέλλοντος σύμπαντος τοΰ Έλληνισμοΰ.
Οά μέ φονεύση έκουράζετο, ήρχιζε τούς ραπράξεις διέπραξεν, ά λ λ ά και νά στερεωΟή
— Ό κ. Αεβίδης, ό πρόεδρος τοΰ Έ λ ε γ - βδισμούς ό βοηθός, έπειτα ό κλητήρ* είς
έν τή'Εξουσία, κηρυχθείσης τής λήξεως τής κτικοΰ Συνεδρίου, προ δεκαετίας περίπου εί- τοιαύτην δί κατάστασιν μέ έφερον έκ τώνΒουλής· ιΰστε τό έθνος έλαβεν ίκανόν ρά χεν εκθέσει μίαν ένταΰθα οίκίον του είς Αα- αλλείΓαλλήλών βασανιστηρίων, ώστε μό
πισμα άντάξιον τής οκνηρίας του. *Ας μή χείον και είχεν εισπράξει περί τάς 25 χιλ. λις καί μετά βίας έσωσα τήν ζωήν μου.
καυχάται λοιπόν ότι είνε παντοδύναμον και δραχμών ά λ λ ά μέχρι τοΰδε ουδέν 3'λέπο- Επί 6 ημέρας είμην άγνωστος κεκλεισρ,έκυρίαρχον, άφοΰ ό Βαλα(.υρίτης και λοιποί | μεν. Έρωτώμεν τόν κ. Αεοίδην τί σκοπεύει νος είς σκοτεινήν και δυσώδη φυλακήν, ότε.
σύμβουλοι είσίν ανώτεροι κυρίαρχοι :·:αί τά νά πράξτ ; Οά έκκυβεύση τήν οίκίαν του, ή εοεησε νά σταλώ πρός άνάκρισιν είς τόν
πάντα κείνται έν γούνασιν αυτών. *Ας άνα-|προτίθεται νά φάγη τά ξένα χρήματα; Τοι- Εισαγγελέα, όστις πληροφορηθείς περί τής
παύεται όθεν έπί ρόδων όμοΰ μέ τούς εύτόλ- αΰτα ουδέ οί προ ττιχώτεροι τών ανθρώπων άΟιοότητός μου μέ απέλυσε αμέσως. Θεω
μους πολιτικούς του και έστωσαν βέβαιοι, πραττουσιν άλλ ας μάΟτ, οτι οι έχοντες ρών, Κύριε Συντάκτα, οίκτου άξίαν τήν
ότι τάχιον θά λάβωσιν γενναιοτέρας άμοι- λαμβάνειν δέν Οά τω έπιτρέψωσι τοιαύτην άνάγωγον καί πονηρά-:, ή : υπηρετούν Κυ
ρίαν, άφίνω είς τόν ΈλληΊ/.όν κόσμον νά
βάς ανάλογους πρός τήν άδράνειαν και τήν κατάχρησιν.
*ρΐνγ] περί τών θηρίων, τά όποία έγκλείκουφότητα των.
Επίσης και ό έν Κέρκυρα, μεγαλοκτημα
— Κηρυχθείσης τής λήξεως τής ένε~(·' - τίας κ. 'Αρκαδινος, έ'/ει εκθέτει και ούτος ουσι τά "Αστυνομικά τών 'ΑΟηνών κατα
>ς, εχ
στήματα.
σης βουλευτ. συνόδου, ενεκρίθησαν και έπεμιαν εκεί οίκιαν του και ε/ει άχρι τοΰοε εισ
οοκιμάσθησαν άπασαι αί εγκληματικά!, τής
Αθήναι, τή 30 Ιανουαρίου 1875.
πράξει πλέον τών 20 χιλ. δραχμών, και
Κυβερνήσεως πράξεις. Κατά σϋνέπειαν έχοΈ μμ αν ο υή λ \ αν ιώ τ Λ
όμως, καί τοι παρελθούσης προ ενός σχεδόν
ρη^'ήθησαν αύτη και πιστώσεις τοΰ Ιανου
έτους τής ημέρας τής έ; κυβεύτεως, μέχρι
αρίου και Φεβρουαρίου, ίνα ζήση άνετώτεΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ.
της στιγμής ταύτης ούτε έξεκυβεύθη, ούτε
ρον. "ΙΓδη είς ούϊέν άλλο καταγίνεται παρά
*Ας εϋαρεστηΟώσι τέλος πάντων οί έν
ε-.οοποίησίς τις έδημοσιεύθη πρός γνώσιν
νά κατορθώση νά λάβη τήν διάλυσιν τής
τών άγορασάντων λαχεία. Έρωτώμεν όθεν Χα?,κίδι συνδρομηταί μας, οί καθυστεροΰνΒουλής. "Ισως εντός ολίγου χρόνου συγκά
καί τόν έν Κέρκυρα κ. "Αρκαδινόν, τόν οι- τες εισέτι τήν ευτελή συνδρομήν τ ω ν , νά
λεση έκ νέου τήν Βουλήν, ίνα κάμη νέα πει
λάνθρωπον, τί σκοπόν έχει; Οά έκκυβεύση πληρώσωσι αυτήν είς τόν έκείσε εύρισκόράματα* ά λ λ ά τοΰτο, όπερ και αυτή δέν αμ
τήν οίκίαν του, ή Οά καταβρόχθιση τά αλ μενον άνΟρωπόν μας, άν έπι'θυμώσι νά λ α μ φιβάλλει, είς ουδέν θέλει τήν ωφελήσει* α
λότρια χρήματα; Ά ς μαΟτ] δέ", ότι άν σκό- βάνωσι τό ευτράπελο ν Παράρτημα τοΰ Αρι
ποβλέπει λοιπόν μόνον είς τήν διάλυσιν.
πεύη νά τά φ ά γ η , δέν Οά δυνηθή νά τά στοφάνους δ ω ρ ε ά ν , καί άν δέν έπιθυμώσι
Εις ό σηρ.είον έφθασαν τά πράγματα τής
τινές έξ αυτών νά σατυρισΟώσι καί νά κλγ>χώνευση.
Πατρίδος καλλίτερον ήθελεν είσθαι νά χωτευθώσι όι/.αστι/.ώς.
;
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έξοδεύει ετησίως τό ύπουργ. τών
Εσωτερικών.
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ποΰσαι τά άνθη, ύπο7.ήπτονταιμεγάλως τον
φΛότιμον Δενδροκόμον, και ξεσχίζονται δι"
αυτόν, Οταν άκούουν νά κακολογήται ούτος
ή νά τοΰ ζητήται "λογοδοσία διά τε τά έσοδα
και έξοδα τοΰ βοτανικοΰ κήπου, οτε και με
ταβαίνουν έν σώματι όπου δει, και ούτω
ματαιοΰται ή κατ' αύτοΰ προμηνυομένη νά
έκκραγή καταστρεπτική θύελλα.
— Τί τό διάβολο έχουνε μέσα τους αύταϊς ή κυράδες και τον αγαπάνε τόσο π ο λ ύ ;
— Δέν ήκουσες τί σέ εΐπον; ότι στέλλει
άνθη, φροΰτα κλπ. και δι' αυτό ενδιαφέρε
ται θερμώς υπέρ αύτοΰ τό ώραΐον φύ'λον.
"Επειτα προσκαλεί ενίοτε πολλάς κυρίας
εις τό Δενδροκομείον, προσφέρει αύταίς γεύ
ματα, τάς παρακαλεί νά εκλέξουν οποια
δήποτε άνθη και φυτά ταίς αρέσκουν τάς
διασκεδάζει μέ διαφόρους Οεατρικάς παρα
στάσεις· παριστάνει πάντοτε το προσφιλές
του πρόσωπον τον Καϊδαμάν, και τέλος πάν
ό,τι δύναται νά εκτέλεση άνθρωπος γεννη
θείς εις τάς άγκάλας τοΰ Καϊδαμά και σπουδάσας εις τό σχολεϊον τοΰ Ιπποπόταμου,
και διά τοΰ τρόπου αύτοΰ τάς υποχρεώνει
καϊ τάς μαγεύει διά βίου.

λόγια, ικανοποιείται οπόταν οί κλέπται τώ
λέγουν δύο γλυκείς λόγους, και ουδέν πλέον
ομιλεί ή πράττει, ά λ λ ά κοιμάται ύπνον νήδυμον. Μή λοιπόν έρωτας περί Ααοΰ, ούτε
περί τοΰ Δενδροκόμου τής Ελλάδος και σο
φοΰ καθηγητού τοΰ Πανεπιστημίου περισ
σότερα· άρκέσθητι "λοιπόν εις τά ολίγα ταΰ
τα σήμερον και ανέμενε τήν μετ' ολίγον
έκτύπωσιν ©υλλαδίου τινός, όπερ Οά έξις-ορίση λεπτομερώς τά περιώνυμα άθλα τοΰ
Βοτανικοΰ Όρφανίδου, δηλαδή πώς έγέλασε τήν Σύγκλητον τοΰ Πανεπιστημίου και
τοΰ έπλήρωσε δέκα χιλιάδας δραχ. διά δέκα
κουμαριές και λατζινιές όπου έφύτευσεν εις
τήν πανεπιςημιακήν π7,ατεΐαν και διά πέν
τε δουλάπια όπου έτοποθέτησεν εϊς τό Πανεπιστήμιον πώς έτύφ7^ωσε τον ύπουργόν
τών Εσωτερικών και τοΰ έπ7^ήρωσε χιλίας
δραχμάς δι' εκατόν ξύ7^α όπου έστει7,εν εις
τήν Βιενναίαν έκθεσιν, και τά οποία οί κη
πουροί τοΰ Δενδροκομείου έφερον άπό τά
δάση τής Α τ τ ι κ ή ς , τί κατά τήν είρημένην
έκθεσιν έπραξεν τίνι τρόπω π ω λ ε ί τά είς
τό Δενδροκομείον και Βοτανικόν κήπον λ α 
χανικά, φροΰτα, κ λ π . , και τέ7.ος τήν κατ'
έτος 7,ογοδοσίαν του, δι' ής όχι μόνον δικαιο7,ογεΐ τάς σπατά7,ας του, άλ7*ά και άνερυΟριάστως Χέγει ότι έξοδεύονται περισ
σότερα είς τήν σποράν τών βοτανικών φυ
τών (7,αχάνων), και εις τήν κα7,7,ιέργειαν
τών πο7.υπληθών και πο7,υποικι'7νων δένδρων
(τριανταφυ7λιών κλπ.), διηγούμενος μΰθόν
τινα τής Χαλιμάς, ότι δήθεν εισέρχεται κα
τά τινας νύκταο είς τρομερός Ιπποπόταμος
και καταστρέφει πάντα τά φυτά τοΰ έθνωφε7νθΰς τούτου κτήματος!

έξοοεύει κατ' έτος τό ύπουρ. της
Παιδείας και το Ηανεπιστήμιον
— "Ωστε κατά ποΰ καταλαβαίνω γένε
Τό όλον 28,000 δρ. έξοδεύονται ετησίως, ται 'κεί μέσα τό «άρπαξε νά φας και κλέψε
φίλε άναγνώστα, εις αυτό τό τουρκικόν νε- νάχης». Μά τ ί διάβολο δέ "βρέθηκε κανέ
κροταφεϊον.
νας ώς τά τώρα γιά νά τον ξησκεπάση;
— Μ' έγκά7ρωσες, κύρ Άρκτο φάνη μου,
— Ουδείς μεγάλος τολμά νά πράξη τό
μέ τό σήμερο και μέ τό αύριο σου. Ά μ μ ' τοιοΰτον, διότι φόβος και τρόμος κατέχει
τόσαις άναβολαις ούτε ό Όρφανίόης σου δεν αυτούς, μήπως ενοχληθείς άρχίση και ήδη
κάνει, όταν μάλιστας ήνε γιά νά πλερώση. εις τά γηρατειά του, ό σοφός καθηγητής,
— Έ χ ε ι ς δίκαιον, φίλε άναγνώςτα, διότι τό έν τη νεότητί του επάγγελμα. "Αν δέ
ή περιέργεια σου εινε πολύ μεγάλη ώς που κανείς μικρός θελήση νά τον κ α τ α γ γ ε ί λ η ,
νά μάΟης τον τρόπον, μεΟ' δν δικαιολογεί ό δέν δίδει ουδείς άκρόασιν εις τήν τοιαύτην
— Νά συχωρεθή ή μάννα σου κι' ό πα
Δενδροκόμος (!) της Ελλάδος τάς 28 χιλ. */αταγγελίαν, διότι ό όγκος, τό βάρος και
τέρα σου, κύρ Αριστοφάνη μοΰ, νά τό κάή υψηλή κοινωνική Οέσις τοΰ πολυμαθοΰς
ορ αχμων, "Ακουσον.
μης γ7,ήγορα τό τοιοΰτο, γ ι ά ν ' ανοίξουμε
Διέ πώς άνοιξα τά 'ρ,άτια μου, 'σάν Βοτανικοΰ, εκμηδενίζει ώς συκοφαντίας και
κ' εμείς οί έπαρχιώταις τά στραβά μας και
τη κοιλιά τοΰ ιπποπόταμου, και τέντωσα τ ' ύβρεις τάς γυμνάς Αληθείας. Τούτου ένε
νά "δοΰμε και νά γνωρίσουμε καλά αυτούς
αυτιά μου, 'σάν τά χέρια τοΰ Καϊδαμά άμα κεν, και διότι θεωρεί τούς συναδέλφους του
τούς "λεγόμενους σοοούς και τίμιους αν
σουφρώνη, γιά ν" ακούσω της πανουργίαΐς καθηγητάς τοΰ Πανεπιστημίου μωρούς και
θρώπους τί άβδέ7,αις τής Πατρίδας και τής
του κύρ Δεντροκόμου μας.
ψοφοδεείς, βλέπομεν καθ' έκάτ/ην νά κόπτη
φτωχο"λογιάς εινε . . .
— Λοιπόν, ό Δενδροκόμος της Ελλάδος τά ούρανομήκη δένδρα τά διαχωρίζοντα τό
γιγνώσκων ώς άριστος ιατρός τον σφιγμόν Δενδροκομείον άπό τον Βοτανικόν κηπον
Καλοΰνται άπαντες οί δανεις;αί τής π τ ω 
ενός εκάστου, όστις δύναται νά τον β'λάψη, και νά μεταφέρη αυτά εις τήν οίκίαν αύτοΰ χεύσεως Β. Ζαγκλάνη όπως έμφανισΟώσιν
διατάσσει κατά πάσαν πρωίαν ενα τών πι τε και τοΰ συνεταίρου του \ελοράιχ, και ενώπιον μας και έν τώ οικαστικώ καταστήστών του κηπουρών νά λάβη τοΰτο τό οέν- νά λ έ γ η , εις τούς ερωτώντας αυτόν διατί ματι τών ένταΰθα Πρωτοδικών ώς Έμποδρον, εκείνα τά φροΰτα, αύτάς τάς γλάς·ρας τά έκοψεν, ότι κρατούν μεγάλην σκιάν εις ροδικών ανά πάσαν Τετάρτην και Σάββατον
και νά τάς ύπάγη τοΰ τάδε ύπουργοΰ, τοΰ τά κάτωθεν τών επιγραφών έσπαρμένα ά- άπό ώρας 1 0 — 1 1 π. μ. και όηλώσωσιν έν
τάδε τμηματάρχου, τοΰ τάδε δημοσιογρά χαρουν μαρούβιον και λοιπά βότανα, και τίνι δικαιώματι και τίνος ποσότητος είσί
φου, τοΰ τάδε βουλευτοΰ, τοΰ τάδε συγγε διά νά εύκολύνη τήν ταχείαν αυτών βλάς-η- δανεισταί προσάγοντες συνάμα και τούς τί
νούς τοΰ ύπουργοΰ, τοΰ τάδε Πρέσβεως και σιν εΐνε ανάγκη νά έκριζωθώσιν αί κυπάρισ τλους των και εντός τεσσαράκοντα ήμερων
λοιπών άλλων ισχυρών, δυναμένων νά τώ σοι, και νά γίνουν, Οχι ξύλα, κολώναι διά ι άπό σήμερον.
φανώσι χρήσιμοι εις πάσαν τρικυμιώδη πε- νά χρησιμεύσωσιν εις τήν οικοδομή·/ — μή
Ή παροΰσα δημοσιευθήτω διά τής εφη
ρίςασιν, καθ' ήν Οά έκινδύνευε ν ' άπωλεσΟή, νομίσης τής οικίας του· άπαγε! — τοΰ όμερίδος
ό «Αριστοφάνης».
ή νά τον προστατεύσωσιν οπόταν επρόκειτο λυμπιακοΰ καταστήματος.
Έν
Αθήναις,
τή 31 Ιανουαρίου 1 8 7 5 .
νά συλληφΟή έπ' αύτοφόρω διά τά όσα πράτ
— Λοιπός άφοΰ και δέ 'μιλεΐ κανένας
Ό εισηγητής
τει ύπό τό πρόσχημα πολύπειρου Δενδροκό- άπό τούς τρανούς, δέν 'μιλεί τουλάχιστο ό
'Αρ. Μετζε7^ίδης.
μου και Βοτανικοΰ, και σοφοΰ καθηγητού. λαός τής πρωτεύουσας ;
— 'Βαγγε7>ίστρα μου! και μ' αυτά βου'() π7νηρεξ. τοΰ προσωρ. συνδίκου
— Έδώ δά έπάτησες εις τήν άγκινάραν.
λόνει τά στόματα εκείνων ποΰ "μπορούνε "Αν ήτον ελληνικός λαός Οά έπραττεν ώς
Μ. Νικο7^άου.
νά σώσουνε τό Δεντροκομεϊο και ν ' άπαλ- τοιοΰτος, Οχι μόνον εις τά μικρά πράγμα
λάξουνε τό Κουβέρνο από τοΰ νά πλερώνη τα, ά λ λ ' εις τήν καθ' έκάς-ην γινομένην λ ή - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ,
εικοσιοκτώ χιλιάδες δραμάς-,
στευσιν και άπογύμνωσιν τής Πατρίδος έκ
(κείμενον π"λησίον τοΰ πα7,αιοΰ θεάτρου).
— Μάλιστα· διότι οι κύριοι πρός ους ά- μέρους μιας διαβόητου ομάδος, αύτοκαλουποστέλ7^ει τά μικρά και ασήμαντα δώρα, μένων τών μελών αυτής Φ ι λ ο γ ε ν ε λ ά 
Ό συντάκτης
Ε. Διαμαντόπουλος.
νομίζουν ότι τούς αποστέλλει ανεκτίμητα τ ω ν ! ! ! Ά λ λ ' ό λαός τής πρωτευούσης συπράγματα, ώστε αί κυρίαι αυτών, αί άγα- νειθισμένος πάντοτε εις τάς φωνάς και τά
Έ π ε τ α ι Δικαστ. Παράρτημα.

