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ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ, 

ΑΓ εκ ας-ο ν στίχον διατριβών λεπ. ίΟ. 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8. 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά [χο. 
νον του 11 αν. Π. Πηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή οέ 
συνδρομή ε?νε υποχρεωτική δι' εν έτος 

και προπληρώνεται εις Αθήνας. 

ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ. 

ΑΓΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΡΗΜΝΩΝ. 

ΠαρήλΟον ίχαναί ήμέραι, άφ' ότου έξή-
κοντα γνήσιοι βουλευταί μή ουνηΟέντες νά 
ύποφέρωσι τό βάρος των αλλεπαλλήλων 
εγκλημάτων των διεπόντων τά κοινά της 
Πατρίδος καΐ ιδίως τό άνοσιούργημα της 
30 Νβρίου, άπέσχον του βουλευτηρίου καί 
τον λόγον της αποχωρήσεως των άνεκοί-
νωσαν δι" επισήμου υπομνήματος των τω 
άνωτάτω "Αρχοντι· άλλα μέχρι της στιγ
μής ταύτης ουδεμία σωτήριος φωνή ήκού-
σΟη· αί δέ συμβουλαί και προτροκαί διακε
κριμένων και αμερόληπτων νομομαθών δεν 
εκρίθησαν, φαίνεται, καλλίτεραι και συμφε-
ρώτεραι άπρ τάς τερπνάς συμβουλάς των 
συμβούλων του Στέμματος· ώς έκ τούτου 
τό σκάφος της ημετέρας πολιτείας, άφεΟέν 
εις χείρας πειρατών, άγεται κατά κρημνών. 

Γΐς τά ελεύθερα έθνη μία κα'ι μόνη πολί
του φωνή εινε ικανή νά έφελκύση τήν προ-
σοχήν καί τήν σκέψιν του αρχηγού της πο
λιτείας· και όταν αύτη στηρίζεται εϊς τό 
δίκαιον και τούς κείμενους νόμους ικανο
ποιείται αμέσως· διότι ό άρχων ελευθέρου 

τινός έθνους ουδέν άλλο εστίν, ή ανώτερος 
φρουρός του Αικαίου καί τών θεσμών αΰτοϋ, 
Κατά μείζονα δέ λόγον οφείλει νά πράξγ 
τοΰτο, όταν ή φωνή αδτη εξέρχεται έκ τοΰ 
<Γ;όματος ολοκλήρου τοΰ έθνους. "Αλλ 1 όταν 
οί ελεύθεροι πολΐται βλέπωσι τούς Νόμους 
αυτών βεβηλωμένους καί καταπατουμένους 
καί ή φωνή αυτών καλυπτόμενη καί παρα-
μορφουμένη ύπό τών συμβούλων τοΰ στέμ
ματος, ούοόλως ακούεται, υπάρχει πλέον 
αμφιβολία ότι οί σύμβουλοι ούτοι οέν έπι-
Ουμοΰσι καί οέν έπιόιώκουσι νά Οέσωσι τόν 
λαόν ύπό δουλείαν; 

Ένώ απεχώρησαν 00 έντιμοι καί διακε
κριμένοι βουλευταί, ίνα μή γίνωνται καθ 1 

έκάστην μάρτυρες στυγερών άνοσιουργημά-
τ ω ν ενώ οί ί/ανώτεροι νομομαθείς διεμαρ-
τυρήΟ'ησαν κατά τής πασιφανούς σφαγιά-
σεως τών Νόμων και τοΰ Συντάγματος ύπό 
τών διευθυνόντων τά πράγματα τής ημετέ
ρας πολιτείας· ένώ άπαν το έθνος κραυγά
ζει κατά τών εγκληματιών τούτων ένώ ή 
Ε λ λ ά ς έξωτερικώς έξηυτελίσΟη, εσωτερι
κώς παρέλυσεν, οικονομικώς έχρε . κόπη38ν'' 
ένώ τό έμπόριον έσταμάτησεν, ή δέ συντα-

γματική μηχανή έπαυσε παντελώς νά κινή-
ται, μολαταύτα ή ισχυρά καί ακαταμάχη
τος όλων τούτων φωνή δεν ήδυνήΟη μέχρι 
τοΰδε νά υπερίσχυση της φωνής τών συμ
βούλων του στέμματος· δεν ήδυνήΟη νά θέ-
.ση φραγμόν καί νά σταματήση τον χείμαρ-
ρον τών άνοσιο,υργημάτων δέν ήδυνήΟη νά 
άποπέμψ αυτούς καί νά κινήση τήν συν
ταγματική ν τοΰ έθνους μηχανή ν. 

Τό έθνος άπό επταετίας πολεμούμενον 
από τούς συμβούλους τοΰ ημετέρου "Αρ
χοντος έξηντλήΟη ολοσχερώς· άπό δέ της 
30 Νβρίου άποσυντεΟέν έρρίφΟη εις τό χάος 
της αβεβαιότητος. Παντοΰ ρίπτει τούς α
πελπιστικούς αύτοΰ οφθαλμούς, ά λ λ ' οϋδα-
μοΰ βλέπει τον σωτήρα του. 'Ήδη δε πορεύ
εται έν τω μέσω βαθέως σκότους, άγνοών 
εις ποιον βάραΟρον άγεται. 

Έν τω μέσω λοιπόν τοΰ σκότους καί της 
αβεβαιότητος εύρισκόμενον, άγνοεΐ τί νά 
πράξη· αί ελπίδες του καί οί πόθοι του φαί
νονται ματαιωθέντες ενώπιον τών συμβού-
λων τοΰ στέμματος. Ανάγκη όθεν τάχ_ιστα 
νά έξέλΟη της αμφιβόλου ταύτης ζωής· α
νάγκη νά δοΟή μία λύσις, διά νά ίδη -70 

ΚΗΠΟΣ 
Τ Ο I Λ Ε Ν Τ I Τ Ω Ν Κ Ο Ιί Ε V1 Ω Ν. 

Β α λ α σ σ ό π ο υ λ ο ς. 

Είμαστε ορκισμένα, τά καϋμένα, ογδόντα δυώ παιϊ ιά, 
Κυρά δασκάλα, ογδόντα δυώ παιδιά, 

Νά κάψουμε μιά "μέρα, μιά "μέρα, τοΰ έθνους τή καροιά, 
θεά δουλεία, τοΰ έθνους τή καροιά! 

Νά σπάσουμε τοΰ κούφου, τοΰ κούφου, λαοΰ τή κεφαλή, 
Κυρ" ατιμία, λαοΰ τή κεφαλή! 

Νά κόψουμε τή γλώσσα, τή γλώσσα, διά νά μή 'μ^λη, 
θεά βλακία, διά νά μή 'μιλή ! 

Νά δέσουμε τά χέρια, τά χέρια, νά ύποδουλωΟή, 
Κυρά μωρία, νά ύπο δουλω Οϊ)! 

Νά "βγάλουμε τά "μάτια, τά 'μάτια, καί ουτω Οά σωΟί), 
θεά δουλεία, καί ούτω Οά σωΟή ! 

Καί ό δεσποτισμός μας, ρ,πρέ κοπέλια, Οέ νά έδραιωΟή, 
Κυρ" αφροσύνη, Οέ νά έδραΐωΟή ! 

Δ ο υ ζ ί ν α ς. 

Βάλτε κρασί νά πιοΰμε, νά πιοΰμε, για νά μεθύσουμε, 
Κυρά δασκάλα, γιά νά μεθύσουμε· 

Καί τή θεά δουλεία, δουλεία, νά άνιδρύσουμε, 
θεά μωρία, νά άνιδρύσουμε! 

Ή δέ Ε λ λ ά ς άς 'πάγν], άς πάγτ), παιδιά δεσποτισμοΰ, 
Κυρ" άτιρ-ία, ταχέως τοΰ χαϊμοΰ ! 

"Α χ ο λ ο ς. 

Στρωθείτε σταυροπόδι, σταυροπόδι, άσταύρωτα παιδιά, 
Κυρά δασκάλα, άσταύρωτα παιδιά ! 

"Σ τό διάβολο νά στείλουμε, κοπέλια, τή σκύλα λευτεριά, 
θεά βλακία, τή σκύλα "λευτεριά! 

'Ρουφάτε με γαβάΟα, με γαβάΟα, παιδιά, χωρίς "ντροπή, 
Κυρά ζουςότης, παιδιά, χωρίς'ντροπή, 

Καί όχι μέ κουπάρια, μέ κουπάρια, νά γίνουμε στουπί, 
θεά δουλεία, νά γίνουμε στουπί! 

Ζ έ ζ α ς. 

Γρήγορα, μπρε κοπέλια, μπρέ κοπέλια, ο ωτιά ν 'ανάψουμε, 
Κυρά δασκάλα, φωτιά ν" ανάψουμε* 

ΦΑΝΗΣ 



Ιθνος τήν τύχην του* ανάγκη νά γνωρίση 
•όποιον μέλλον τω προητοιμάσθη, άν Οά έ-
•πανέλθη ταχέως εις τήνσυνταγματικήν τρο-
χιάν, ή νά σκεφθί] περί της σωτηρίας του. 

Ή παράτασις τοιαύτης αμφιβόλου καί 
οίκτράς κατας·άσεως δεν συμφέρει ού μόνον 
εις τό έθνος, άλλα και εις τον άνώτατον 
"Αρχοντα. Τό έθνος εινε ή ισχύς κάϊ ή ύ-
•παρξις αύτοΰ. Πάσα του έθνους εξασθένηση 
χολ άποσύνΟεσις εξασθενεί την όύναμιν τοΰ 
θρόνου και παραλύει τόν συνδέοντα αυτόν 
μετά τοΰ έθνους όεσμόν. 

Ό βασιλεύς αποτελεί εν μετά τοΰ έθνους 
•του σώμα, και εΐνε ή κεφαλή αύτοΰ. Πάσα 
3έ τοΰ σώματος πάθησις δεν απαλλάσσει 
την κεφαλήν. Νυν δέ τό έθνος βαρέως πά
σχει, ή δέ πάΟησίς του Τω έγένετο ύπό τών 
•εντιμότερων καϊ ίκανωτέρων ιατρών γνωτ/ή. 
Ανάγκη νά σπεύση νά σώση τό πάσχον τοΰ 
έθνους σώμα, πριν τό πάθ'ος και εις την 
•κεφαλήν μεταδοθη,ότε πλέον δυσθεράπευτον 
καθίσταται. 

Τό ζήτημα δεν εΐνε άπλοΰν δεν άφορα 
εν μο'νον άτομον, άλλ ' όλόκληρον τό έθνος· 
άφορα τό παρόν και τό μέλλον αύτοΰ* τήν 
ζωήν του και τήν εύδαιμονίαν του. Ή δέ 
λύσις τοΰ ζητήματος τούτου δεν εξαρτάται 
παρ' άλλου τινός ή μόνον παρά τοΰ ανω
τάτου "Αρχοντος, δν τό έθνος κατέστησεν 
άνώτατον δικαστήν. Πάσα ευθεία και σύμ
φωνος προς τούς συνταγματικούς θεσμούς 
λύσις άπορ.ακρύνει τόν κίνδυνον και σώζει 
τό έθνος και τόν θρόνον. 

Από επταετίας μέχρι τοΰδε ή αλήθεια, 
ασθενής ουσα, έξηφανίζετο ύπό τών αυλικών 
καί οέν είσήρχετο εις τό ους τοΰ ανωτάτου 
"Αρχοντος· άλλ ' ήδη άνδρωΟεϊσα διέσπασε 
τά αυλικά στίφη καί κατέστη πασίδηλος 
Ή άγνοια πλέον ούδενί επιτρέπεται- ό υπεύ
θυνος δεν δύναται ν ' απόρριψη ευκόλως τήν 
εύθύνην ό δέ δυνάμενος νά σώση τό έθνος 
δεν απαλλάσσεται της ένοχης. 

Α λ λ ά τ ό έθνος άφορων εις τήνσύνεσιν καί 
εις τάς υπέρ της παγιώσεως τοΰ συνταγμα-
τικοΰ ημών πολιτεύματος άγαθάςπροθέσεις 
τοΰ ανωτάτου Άρχοντος δεν απελπίζεται· 

πιστεύει δέ αδίστακτους ότι έμβριθώς σκε
πτόμενος Οά έννοήση ποΰ προσκόπτει ή συν
ταγματική τοΰ έθνους μηχανή καί ταχέως 
Οά οέρη τήν όιόρΟωσιν Οά έννοήση τούς πε
ριστοιχίζοντας τόν Ορόνον όλετηρας καί τα
χέως Οά σπεύση νά σώση αυτόν καί τό έθνος. 

Δεν δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν ότι ό ημέ
τερος Άρχων επιδιώκει τήν ύποδούλωσιν 
τοΰ έλλην. λαο*ΰ. Ή ιδέα αύτη ριφθεΐσα, έν 
αγνοία αύτοΰ, ύπό τών διεφθαρμένων αυλι
κών έξηφανίσθη αμέσως άπό τήν όψιν της 
έλλην. γής· διότι όπου γεννάται ή ελευθε
ρία, έκεΐ δεν ζή ή δουλεία· επειδή ύπό τήν 
πνέουσαν της ελευθερίας αύραν μαραίνεται 
καί Ονήσκει. Βασιλεύς έχων ίπποτισμόν καί 
ανελεύθερα αισθήματα '.ύίέποτε στέργει 
ν ' άρξη δούλου λαοΰ. Τοΰτο εΐνε έξευτελι-
στ'./.όν δΓ αμφότερους. "Οσον τερισσοτέρων 
ελευθεριών κέκτηται λαός τις, τοσοΰτον με-
γαλείτεράν ίσχΰν καί λάμψιν περιβάλλεται 
ό Ά ρ χ ω ν αύτοΰ. 

Λεν πιστεύομεν λοιπόν, ότι ό Βασιλεύς 
ημών επιθυμεί νά κράτη τό σκήπτρον της 
δουλείας, καθόσον ούτε Λυτός τό ζητεϊ, ού
τε τό έθνος εύχεται νά. διατελή ύπό τοιαύ 
την κττ]νωδίαν, ής τούς έραστάς άείποτε 
συνέτριψεν. Ά λ λ ' ή επιθυμία αύτη εΐνε εκεί
νων, αίτινες, έστερημένοι πάσης αρετής καί 
παρά τώ λαώ δυνάμεως, περιστοιχίζουσι 
τόν άνώτατον Άρχοντα, όπως άντλοΰντες 
έξ αύτοΰ δυνάμεις καταβάλλωσι τούς εκλε
κτούς τοΰ έθνους καί έπιβάλλωσιν αύτώ 
εαυτούς. 

Α λ λ ά τό έθνος δεν επιθυμεί νά βλέπη 
καθ" έ/.άστην αυτούς ανερχόμενους καί κα
τερχόμενους της ανακτορικής κλίμακος· δέν 
επιθυμεί νά βλέπη τούς όλετήρας αυτούς 
Περιστοιχίζοντας καί δηλητηριάζοντας τόν 
Ορόνον δέν επιθυμεί νά βλέπη αυτούς άλ-
Ληλοόιαδόχως εις τήν διεύθυνσιν τών κοι
νών, τήν δέ συνταγματικήν αύτοΰ μηχανή ν 
καθ1 έκάστην παρ' αυτών παρακωλυομένην 
καί έκτροχιαζομένην άλλ ' επιθυμεί νά βλέ
πη τούς εκλεκτούς αύτοΰ εις τήν διεύθυνσιν 
τών πραγμάτων της Πατρίδος, τήν συντα
γματικήν μηχανή ν εις τήν αληθή αυτής 

τροχιάν, καί ειλικρινή έφαρμογήν τοΰ συν
ταγματικού πολιτεύματος. 

Έάν δέ οι πόθοι ούτοι καί αί εύχαί τοΰ 
έθνους δέν εΐσακουσΟώσι καί δέν έπιτευχθώσι 
ταχέως, ό κίνδυνος έσεται ταχύς καί άφευ-
κτος· ανάγκη τότε νά λάβη τό έθνος τα-
χεΐαν πρόνοιαν περί της έαυτοΰ σωτηρίας. 
Ό αγαπών τήν ζωήν αύτοΰ ασθενής πρέπει 
νά σπεύση νά προλάβη τό νόσημα, πριν αύ
ξηση καί καταστή άνίατον. 

ΔΙΑΦΟΡΑ. 

.Μέχρι της στιγμής ταύτης τό υπόμνημα 
έξήκοντα γνησίων καί εντίμων βουλευτών, 
αί συμβουλαί τών διακεκριμένων νομομα
θών καί ή φωνή ολοκλήρου τοΰ έθνους περί 
της έκνόμου καί αντισυνταγματικής πορείας 
τών διεπόντων τά κοινά δέν ήδυνήΟησαν νά 
άποσπάσωσιν άνωθεν άρωγήν τινα πρός σω-
τηρίαν τής κινδυνευούσης Πατρίδος. Ώς εκ 
τούτου τό σκάφος τής πολιτείας παραδοΟέν 
εις χείρας πειρατών άγεται κατά κρημνών, 
καί κύριος οιδε ποία ζοφερά τύχη τό περι
μένει. Τό δέ έθνος καί οί πρόκριτοι αύτοΰ 
ς·αυρώσαντες τάς χείρας περιμένουσι τήν έξ 
ύψους βοήΟειαν όθεν πις-εύομεν ότι ή θεία άν-
τίληψις Ο' άνταμείψη τήν άδράνειαν καί κου
φότητα διά τής έπισπευοομένης δουλείας. 

— Εις τούς έν τώ Κακουργιοόικείω Κα
λαμών δικαστάς παρετηρήΟη κατά τήν διάρ-
κειαν αύτοΰ έκτακτος δραστηριότης καί α
κριβής έ/.πλήρωσις τοΰ καθήκοντος· διότι 
άπό τής 14 8βρίου μέχρι τής 8 Δβρίου ε. 
ε. εισήχθησαν υποθέσεις 45 , έξεδικάσθησαν 
41 καί άνεβλήΟησαν 4. Έξ αυτών καταδι-
καστικαί είσί 33 καί άθωωτικαί 8. Κατηγο
ρούμενα άτομα τών έκδικασθεισών υποθέ
σεων εϊσιν 72" κατεδικάσΟησαν 46 , ήθωώθη-
σαν 26" έκ τών ατόμων τούτων κατεδικά
σΟησαν εις δεσμά 3, εις είρκτήν 18, εις κρά-
τησιν 21 καί εις κράτησιν 4. Αποβλέπον
τες όθεν εις τόν έκτακτον τοΰτον ζήλον τών 
έν Καλάμαις δικας-ών καί ιδία τοΰ τε Προέ
δρου καί Εισαγγελέως πρός ταχεΐαν περαίω-
σιν τών ύποθέσεοιν, δέν δυνάμεθα ή νά έπαι-

Καί τούς εχθρούς μιά νύχτα, μιά νύχτα, όλους νά κάψουμε, 
Κυρ' ανομία, όλους νά κάψουμε. 

Βάλτε μου νά ρουφίξω, νά ρουφίξω, καί άλλη μιά φορά, 
(•)εά μωρία, καί άλλη μιά φορά, 

Νά 'δήτε πώς Οά πνίξω, πώς θά πνίξω, τόν κάθε μάσκαρα, 
Κυρ' ατιμία, τόν κάθε μασκαρά! 

Μ π ο υ ο ι δ η ς. 

Σωπάτε τενεκέδες, τενεκέδες, κι' άκοΰστε τί λ α λ ώ , 
Κυρά δασκάλα, κι' άκοΰστε τί λ α λ ώ ! 

Έκεΐνα τά γομάρια, τά γομάρια, Οά ρίξω 'ξ τό γ ιαλό, 
θεά μωρία, θά ρίξω 'ς τό γιαλό. 

Με δυώ μονάχα λόγια, μωρέ λόγια, άλλά φαρμακερά, 
Κυρ' αφροσύνη, άλλά φαρμακερά, 

'Στά ςήΟη τους Ο' ανοίξω, όχ Ο' ανοίξω, άγιάτρευτον γιαρά, 
θεά βλακία, άγιάτρευτον γιαρά· 

Άκοΰτε . . ν ά . . τά χάνω, τά χάνω, ό λάρυγξ κάνει κρά, 
Κυρ' άκρ·σία, ό λάρυγς κάνει κρά ! . 

Π ο ν η ρ ό π ο υ λ ο ς. 
Πέτρα 'ς τήν άλλη πέτρα, βρέ άδρέφια, νά μή αφήσουμε, 

Κυρά δασκάλα, να μή αφήσουμε· 

Τό έργον νά τελείωση, νά τελείωση, πριν ξεμεθύσουμε, 
θεά νοθεία, πριν ξεμεθύσουμε. 

Λοιπόν εις τό ποδάρι, "ς τό ποδάρι, βρέ άνομα παιδιά, 
Κυρ' ατιμία, βρέ άνομα παιδιά, 

Νά κάψουμε τό έθνος, τή Πατρίδα, γιαμά, σέ μιά βραδυά, 
Θεά δουλεία, γιαμά, σέ μιά βραδυά! 

Καί ούτω πιά γιά πάντα, για πάντα, θά ξεγλυτώσουμε, 
Κυρ' αφροσύνη, Οά ξεγλυτώσουμε, 

Αφοΰ τής Καμαρίλλας τό έργον σά τελειώσουμε, 
θεά δουλεία, σά τελειώσουμε. 

Κ ά γ κ α ς. 

Έμούντζωσα εκείνους, εκείνους, καί ήρθα μέ υμάς, 
Κυρά δασκάλα, καί ήρθα μέ υμάς, 

"Ισως καί απολαύσω, απολαύσω, τά πλούτη τάς τιμάς, 
Κυρ' άργυρία, τά πλούτη τάς τιμάς! 

Κάλλιο μουντζούραις νάχω, μωρέ νάχω, μά νάχω τόν παρά, 
Κυρ' άστασία, μά νάχω τόν παρά, 

ΚΓ ό κόσμος άς μέ φτύνη, άς μέ φτύνη, έμέ τό μασκαρά, 
Κυρ' ατιμία, έμέ τό μασκαρά ! 

'Εβίβα! έβίβα! έβίβα! έβίβα! 
Εις ύγείαν τών δημίων τής Πατρίδος καί τοΰ Γρίβα ! 

1674 ε. ε. αποφάσεως του έκήρυξεν εις κα-
τάστασιν πτωχεύσεως τήν έν Πειραιεΐ έμ-
πορικήν έταιρίαν «Ζαρόκωστας καί Τσαντί-
λας» διά τής οποίας εισηγητής μέν διωρί-
σΟη ό πρωτοδίκης Ί ω . Γρυπάρης, πράκτο
ρες δέ οί Ί ω . Ζαρόκωστας, Γεώργ. Βαρου-
ξάκης, Ηολυχρ. Κορωναϊος καί Ελευθέριος 
Αγγελόπουλος. 

Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά τής εφη
μερίδος ό «Αριστοφάνης». 

Έν Αθήναις, τη 18 Δεκεμβρίου 1874. 
Οί πληρεξούσιοι τών πρακτόρων 

Π. Γκίκας, Ν. Ιερεμίας. 

νέσωμεν αυτούς διά τήν μετ' ακριβείας καί 
προθυμίας εκπλήρωσίν τοΰ καθήκοντος των. 

— ΈμάΟομεν μετά βεβαιότητος δτι ό έκ' 
Μεσσήνης κ. Χαρ. Κούστας έξελέχΟη πρόε-' 
δρος τοΰ έπαρν. συμβουλίου Καλαμών. Ή 
είδησις αύτη μεγίστην έπροξένησεν ήμΐν εύ-
ναρίστησιν, διότι ό κ. Κούστας, άνήρ νοή
μων καί δραστήριος καί τά μαλα ευυπόλη
πτος καί ευπατρίδης, εινε ίκανή έγγύησις! 
περί τής μελ)-.ούσης υπέρ τής ιδιαιτέρας πα-1 
τρίδος τών έκλεξαμένων αυτόν πορείας του.; 
Συν/αίρομεν όθεν τούς συμβούλους διά τήν 
έπιτυ"/ή ταύτην έκλογήν των. 

— Μετά μεγάλης ημών λύπης είδομεν 
έν τω «ΈΟν. Πνεύματι», ότι έν τη επαρχία 
Οιτύλου, γενομένης συμπλοκής, έφονεύΟη-
σαν καί έπληγώΟησαν ικανοί. Επειδή τοι-
αΰται αίματηραί σκηναίήρξαντο έπί τήςένε-
στώσης κυβερνήσεως έπιτεινόμεναι παντα
χού τής Ελλάδος, καί επειδή ή κυβερνητική 
άσυνεσία θεωρούσα ταύτα μικρού λόγου 
άξια ουδόλως φροντίζει διά τήν περιστολήν 
αυτών, άλλα τουναντίον ή εμπαθής καί με
ροληπτική πορεία της συντελεί εις τήν αύ-
ξησιν αυτών, διά τούτο παρακαλούμεν τούς 
ευσυνείδητους δικα<~άς νά δείκνυνται δίκαιοι 
καί αμερόληπτοι κριταί έπί τών τοιούτων, 
ινα μή φθάσωμεν εις εντελή άποσύν'.'εσιν. 

— Πολλοί κτηματία; ενταύθα βλέποντες 
τούς αγρούς αυτών καΟ'έκάστην καταστρα-
φομένους άπό τά ελευθέρως βόσκοντα ποί
μνια ανεφέρθησαν εις τό ύπουργεΐον όπως 
παύση τόν άγροτικόν ύπαστυνόμον καί οιο-
ρίση μόνον αγροφύλακας μισΟοδοτουμένους 
ύπό τών ιδίων αναφερομένων προς έξασφά-
λισιν τών κτημάτων τ ω ν άλλ ' ή αίτησις 
των απερρίφθη, καθότι άντι-;ρατεύεται προς 
τά συμφέροντα τών πιστών οπαδών του καί 
προς τά διοργανιζόμενα σχέδια του. 

— Άνέγνωμεν έν τω «ΈΟν. Πνεύματι Λ 
διατριβήν τινα τού κ. Τ. Κούμανη, έν η λέ
γει ότι ήνΟη εις τήν άστυνομίαν κρατηθείς 
δώδεκα όλας ώρας κατά διαταγήν ενός κά
ποιου Κατσικόγιαννη, βουλευτού τής λόγ
χης. Τοΰτο συνήθως έπαναλαμβά-εται. Καί 
δέν κινεΐ τήν άγανάκτησιν πάντων μόνον ή 

άναιτίως πολλάκις σύ?,ληψις αθώων καί έν
τιμων πολιτών γινομένη παρά τίνων φαύ
λων καί ποταπών αστυνομικών οργάνων, 
όπως έπιδείκνυνται ότι έκτελοΰσιν αύς-ηρώς 
καί πις·ώς τό καθήκον των καί ότι εινε άξια 
αμοιβής, αλλά καί ή πολύωρος κράτησις, 
καΟ' ήν οί πολϊται τά πάνδεινα ύποφέρου-ι. 
Καλόν λοιπόν εινε νά παύση ή τοιαύτη μυ
σαρά τακτική· καί ά) ή διεύΟυνσις πρέπει νά 
τιμωρή τούς άνευ αιτίας συλλαμβάνοντας 
αστυνομικούς, ίνα μή καΟ' έκάστην προσ-
βαλλωσιν έντιμους καί αθώους πολιτας, εί
τε λόγω έκδικήσσως, είτε λόγω προσδοκώ
μενης αμοιβής· β') οί αγόμενοι εις τό άστ. 
κατάστημα νά έξετάζωνται αμέσως διά νά 
μή μένωσιν υποφέροντες αδίκως πολλάκις. 

— Ένομίζαμεν ότι τό νόσημα τής αύ-
λοκολακείας καί δουλείας επικρατεί μόνον 
εις τινας τών ένταΰθα δημοσιογράφων κε
φάλας καί ιδίως εις τήν κεφαλήν τοΰ δου-
κός τής Αίγίνης Αογιωτατίδου* ά λ λ ' ώς 
βλέπομεν τό νόσημα τούτο μετεδόθη καί 
εις άλλας έν τισιν έπαρχίαις νοσούσας κε
φάλας· εις τήν κεφαλήν τοΰ άρχισυντάκτου 
της έν λ ιγ ίω «Νεμέσεοις» καί εις τήν κε
φαλήν τοΰ συντάκτου τής έν ΖακύνθωκΠρο-
όδου». Ανάγκη Οθεν, διά νά σωθώσιν αΕ νο-
σοΰσαι αύται κεφαλαί, νά πεμφθώσιν εις τό 
σωφρονιστήριον Κερκύρας ταχέως. 

—Εις τό εΐρηνοδικεΐον τής βορείου πλευ
ράς Αθηνών υπάρχει ύπογραμματεύς τις 
καλούμενος Κυδωνάκης. Ό κύριος ούτος, 
ου τό υφος προδίδει άνθρωπον έ ξ υ π ν ο ν , 
οέρεται προς τούς πολίτας ουχί τόσον ευ
γενώς ώς αρμόζει εις ύπάλληλον, έκτος 
τούτου εΤνε καί λίαν νωθρός εις τήν ύπη-
ρεσίαν του, διότι έάν τις τω δώση έντολήν 
νά κάμη εν άντίγραφον εκ πεντήκοντα στί
χων συγκείμενον, θά παρέλθουν τρεις καί 
τέσσαρες ήμέραι διά νά τό λάβη. Ηώς τοΰ-
το ; άγνω<τον εις ημάς γνως/όν δέ εις αυτόν. 
Έφιστώμεν τήν προσοχήν τοΰ κ. Ειρηνοδί
κου καί τοΰ γραμματέως, καθόσον, επανερ
χόμενοι θά έλέγξωμεν αυτούς πικρώς. 

Προσκαλούνται άπαντες οί έπα/.ηΟεύσαν-
τες δανεισταί τής πτωχεύσεως Γ. Ιουσάνα 
όπως έμοανισθώσιν ενώπιον μας καί έν τώ 
δικαστικώ κατοστήματι τών ένταΰθα Πρω
τοδικών ώς Έμποροδικών τήν 23 τρέχ. μ. 
Δβρίου ήμέραν τής εβδομάδος Δευτέραν και 
ώραν 3 μ. μ. διά νά κάμωσι προτάσεις περι 
συμβιβασμού ή έκλέξωσι τόν όριστικόν τής 
πτωχεύσεως ταύτης σύνδικον. 

Αθήναι, τη 18 Δβρίου 1874. 
Ό εισηγητής Ό προσ. σύνδικος 

Α. Μετζελίδης. Ί ω . \\.ποςο\όπου\ος„ 

Τό Δικαστήριον τών έν Αθήναις Πρωτο
δικών ώς "Εμποροδικών, διά τ^ς ύπ" αριθ. 

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Ή Σ Ε Ι Σ . 
Ό κ. Γ. Μιχαλακέας, έμπορος έν Καλά

μαις, έλθών πρό τίνος καιροΰ ένταΰθα καε 
μεταβάς καί εις Σύρον, ήγόρασε διαφόρους 
πραγματείας· ιδίως δέ διάφορα νέα αξιόλο
γα άγιοβασιλιάτικα παιγνίδια. Επανέκαμ
ψε δέ διά τοΰ παρελθ. ατμόπλοιου εις Κα-
λάμας ένθα έκόμισε τάς εϊρημένας πραγμα
τείας. Συνιστώντες όθεν ταύτας εις τούς έν 
Καλάμαις συμπολίτας αύτοΰ, προτρέπομεν 
αυτούς, ίνα οί βουλόμενοι σπεύσωσι πράς 
άγοράν καί Οά μείνωσιν λίαν ευχαριστημέ
νοι έκ τε τής τιμής καί τής ποιότητος τών 
είρημένων πραγματειών. 

Ζητείται Οίασσος ηθοποιών, συγκείμενος 
έξ ολίγων προσώπων, διά τό έν Καλάμαις 
θέατρον, δν εΐνε έφοδιασμένον μέ όλα σχε
δόν τά αναγκαία. Π)^είονες πληροφορίαι έν 
τώ γραφείω μας. 

ΑΕΜΡΟΚΟΜ^ΟΝ Δ?· 15000 
έξοδεύει ετησίως τό ύπουργ. τών 
Εσωτερικών. 

ΚΗΠΟΙ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ 15000 
έξοδεύει κατ' έτος τό ύπουρ. τής 
Παιδείας καί τό Πανε· ΐ 7 τ ή μ ι ο ν 

Τά όλον 28,000 δρ. έξοδεύονται έτητίως 
φίλε άναγνώστα, εις αυτό τό τουρκικόν νε 
κροταφεΐον. Προσεχώς Οά μάθης πολ/>ά. 

ΠΟΙΚΙΛΑ. 

Ί ίρώτα ό Καρύδης τόν Δ^μον τοΰ «Μέλ
λοντος», διατί, ένώ ή Πατρίς κινδυνεύει, αυ
τός ε ξ α ν τ λ ε ί τ α ι εις τάς οικίας τών κρε
οπωλών , ΆπεκρίΟη· διότι έκεΐ ευρίσκω τάς 
καλλιτέρας ά ρ ν ά δ α ς . Διατί φοιτά εις τάς 
οικίας διευθυντών τίνων εταιρικών κατα
στημάτων; Απήντησε· διότι έκεΐ ευρίσκω 
τάς ο^ραιοτέρας καί ύλικωτέρας διασκεδά
σεις. Διατί δέ προσηλόνει τούς οφθαλμούς 
του έπί τών παραθύρων, Διότι, είπε, ταΰτα 
εμπεριέχουν μαγνητισμό ν , Λοιπόν είσαι τοΰ 
διαβόλου κάλτσα! Καί όμως δέν σέ φθάνω. 

Αξιοπαρατήρητος δημοσιογραφικός κόων 
υπάρχει έν τοΐς καταστήμασι τών τέκνων 
Α. Κορομηλά, καλούμενος Καμπούρης ή 
όγλούς. Ούτος αγοράζει τοΰ άφέντου του 
Δημητράκη ζαχαρένια κουλούρια, λουστρά
ρει τά στηβάλ?α του ενίοτε καί τά αράπικα 
μοΰτρά του, διανέμει τήν Εφημερίδα του, 
δίδει άσοαλώς τά ερωτικά ραβασάκια του, 
καί φέρει καΟ' έκάστην αυτόν έπί τής ρά-

χεώς εις όλας έν γένει τάς δ η μ ο σ ί α ς καί 
ίδιωτικάς οικίας πρός συλλογήν νέον περί 
κυνών ειδήσεων. 

Διερχ'όμενοι τό παρελ. Σάββατον έξωθεν 
τοΰ ένταΰθα Δικαστηρίου ήκούεαμεν βρον-
τώδεις φωνάς καί στάντες, ήρωτήσαμεν έκ-
πεπληγμένοι, τί τρέχ_ει επάνω εις τό Δικα
στήριον ότε αίφνης καί άπροσοοκήτως έμά-
θομεν ότι ό πολυΟρύλλητος καί δεινός άγο-
ρητής κ. Ν. Στεφανίδης ό δικηγόρος κατε
λήφθη ύπό τής συνήθους μονομανίας του. 
Τό άπαίσιον τοΰτο γεγονός κατελύπησε βα
θέως άπασαν τήν άθηναϊκήν κοινωνίαν, διότι 
ή ευαισθησία του, τό κομψόν άνάς·ημά του, 
ή μαγευτική συμπεριφορά του, ή γλυκεία, 
ευγενής καί γοργογονική φωνή του, καί οι 
εύσχημοι τρόποι του, τοσοΰτον ειχον κατα
γοητεύσει τούς γνωρίσαντας αυτόν καί ιδίως 
τό ώραΐον αύλον, όπερ ύπερηγάπα, ώστε ει
χον έμποιήσει αύτοΐς τάς καλλιτέρας εντυ
πώσεις. Εύχόμεθα όθεν άπό καρδίας νά Γδω-
μεν τό άξιαγάπητον τοΰτο τέκνον έπα''ελ-
Οόν ταχέως εις τήνπροτέραντου κατάς·ασιν. 



ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. 

Κατά τήν εβδομάδα ταύτην αντηλλάγη
σαν μεταξύ τοΟ Υπουργείου καί τών αρχη
γών της αντιπολιτεύσεως αί έξης έπις-ολαί: 

Φίλτατοι Κύριοι! 

Ή άποχώρησίς σας έκ του βουλευτηρίου 
έφερεν, ώς γινώσκετε, ημάς είς σημεΐον ά-
πελπιστικόν διότι έκτοτε μή όυνηΟέντες νά 
κατορΟο':>σωμεν άπαρτίαν έγείναμεν γελοίοι 
καί έπεσύραμεν είς εαυτούς τήν χλεύην καί 
τήν άγανάκτησιν δλου τοΰ κόσμου, διά τε 
τά προηγούμενα εγκλήματα μας, άλλ ' ώς 
επί τό πλείστον διά τό άνοσιούργημα της 
30 Νοεμβρίου. Μάθετε, φίλτατοι, ότι καί 
ήμεΐς άναγνωρίζομεν τά εγκλήματα μας· 
άλλά πώς άλλως ήδυνάμεΟα νά σταΟώμεν 
έν τι] εξουσία, αν δεν έπράττωμεν τοιαΰτα 
καί αν δεν ήκούωμεν τάς διαταγάς τών αυ
λ ι κ ώ ν , Μήπως έχομεν άλλην άρετήν ή πα
ρά τω λαώ δύναμιν; Δεν βλέπετε πόσον ό 
κοΰφος λαός της Ελλάδος μας αποστρέ
φεται ·, Λοιπόν μή φαίνεσΟε καί Σεις τόσον 
σκληροί, διότι αν μέχρι τοΰδε διεπράξαμεν 
τοσαΰτα άνοσιουργήματα, είς τό εξής, έστέ 
βέβαιοι, ότι δέν Οά πράξωμεν τοιαΰτα. Ού 
μόνον δέ τοΰτο, άλλά καί ό,τι δήποτε μας 
είπητε Οά πράξωμεν, τό δέ ΐαμεΐον είνε καί 
είς τήν διάΟεσίν Σας. Έάν δέ ή διακρίνουσα 
Υ μ ά ς επιείκεια δέν σπεύση νά μας σώση, 
ουδέν άλλο υπολείπεται ήμΐν ή ή αυτοχει
ρία· διότι ή Καμαρίλλα, είς ην ύπεσχέΟημεν 
νά τελειώσωμεν τά πάντα, Οά μάς εγκατά
λειψη διά παντός ώς ανικάνους καί ασυνε
πείς. ΠεπείσπεΟα "λοιπόν ότι ή ευγενής υ
μών καρδία δέν θέλει εγκαταλείψει ημάς 
είς τήν έκδίκησιν τοΰ έθνους καί είς τήν άπο-
ς·ροφήν καί δυσμένειαν της Καμαρίλλας, ών 
ένεκεν Οά έξαφανισθώμεν διά παντός. 

Αθήναι. 17 Δβρίου 1874. 
Ό πρόεδρος τοΰ ύπουρ. Συμβουλίου 

Β ο ύ λ γ α ρ η ς . 

Ιδιαιτέρως δέ έπεμψαν είς τον κ. Ζαήμην 
τήν έξης έπιστολήν: 

Φίλτατε κύριε Ζαήμη! 

Γνωρίζεις ότι διατρέχομεν τον έσχατον 
τών κινδύνων. Ούοενί άλλω έλπίζομεν η Σοί. 
"Οπως σέ συνεοράμαμεν έν ταΐς δυστυχίαις 
σου κατά τάς έκλογάς οφείλεις καί Σύ, ώς 
τίμιος καί ειλικρινής άνήρ, νά μάς συνόρά-
μης είς τήν παροΰσαν κρίσιμον περίστασιν. 
Έάν δέ δέν φανής συνεπής ώς ήμεΐς, βε
βαίως Οά ύπος-ώμεν μεγάλην κατας-ροφήν, 
άλλ ' όμως άν διαφύγωμεν τον κίνδυνον καί 
έλΟωμέν ποτε πάλιν είς τήν έξουσίαν, ουχί 
μόνον δέν Οά σταΟης είς τά Καλάβρυτα, 
άλλ" ουδέ είς τήν Ελλάδα· ένω άν σπεύσ^ς 
καί μάς σώσης διά τής εδικής σου τούλά-
χΐΓ/ον συνδρομής, τότε ού μόνον τοΰ λοιποΰ 
ούδένα Οά φοβήσαι, άλλά καί όταν παραιτη-
Οώμεν Οά ύποοείξωμεν Σέ ώς όιάοοχόν μας. 
Ηεριμένομεν άνυπομόνως άπάντησίν σου. 

Αθήναι, 17 Δβρίου 1874. 
Οί υπουργοί τοΰ Κράτους. 

Ή άπάντησιςτών αντιπολιτευομένων αρ
χηγών προς τό Ύπουργ. Συμβούλιον, έχε: 
ωοε π ω ς : 

Κύριοι Υπουργο ί ! 

Τά άνοσιουργήματα, άτινα διεπράξατε 
καθ' όλον τό διάστημα τοΰ πολιτ. βίου σας, 
εΐνε τοσοΰτον μεγάλα, ώστε διά τών παρα
κλήσεων σας μόνον δέν δύνανται νά έξιλε-
ωΟώσιν ενώπιον ημών καί τοΰ έθνους. "Αλ
λ ω ς τε όΓ ημών μόνον δέν δύνασθε νά έξι-
λεωΟήτε ενώπιον όλου τοΰ έθνους. II με
τάνοια σας λοιπόν πρέπει νά ήνε ανάλογος 
προς τά κακουργήματα σας* όθεν διά νά 
άποδεχΟώμεν τήν αίτησίν σας πρέπει νά έξι-
λεωΟήτε μέ τον έξης έξαγιασμοΰ τρόπον: 
"Απαντάς υμάς τούς υπουργούς μετά τών 
φίλων σας βουλευτών τής λόγχης, νά καβ-
βαλίκεύσωμεν έπί όνων έν τή πλατεία τοΰ 
Συντάγματος, συνηγμένου τοΰ πλήθους, καί 
νά σάς γυρίσωμεν είς ό'λην τήν πρωτεύου-
σαν, πτυσμένους παρ' ό λ ω ν έπειτα νά σάς 
φέρωμεν είς τήν δεξαμενήν τοΰ κήπου τοΰ 
υπουργείου τών Οικονομικών καί γυμνώσαν-
τας νά σάς έμβαπτίσωμεν έν αύτη διά νά 
καΟαρισΟή άφ' υμών τό ρύπος όπερ φέρετε· 
έπειτα ένδύσαντες υμάς καθαρά ενδύματα 
νά σάς φέρωμεν εις τό προαύλιον τής Βου
λής, ένθα ό Ηαπα-Φωκάς νά σάς διάβαση 
τήν εύχήν. Κατόπιν Ολων τούτων δύνασθε 
νά έξαγνισΟήτε καί νά Οεωρήσθε άξιοι νά 
παρακάΟησΟε μεΟ' ημών. 

Αθήναι, 18 Δβρίου 1874. 
Οί αρχηγοί τής αντιπολιτεύσεως. 

Ό δέ κ. Ζαήμης έπεμψε μυστικώς τήν 
άκολουΟον έπιστολήν: 

/ Κύριοι Υπουργοί! 

ΈμάΟατε ν ' άπαλήτε καί πολύ μοΰ κα
κοφαίνεται· νομίζετε ότι άποτείνεσΟε είς τά 
κοπέλια σας. Ό υιός τοΰ Ανδρέου Ζαήμου 
ευκόλως δέν απειλείται. Ώς τίμιος άνθρω
πος τοΰτο μόνον σάς λ έ γ ω , όπως καί σεις 
άλλοτε ούτω καί εγώ σήμερον δέν επιθυμώ 
τήν καταστροφήν σας, ότι πρέπει νά παραι-
τηΟήτε τάχιστα καί νά ύποδείξητε έμέ ώς 
διάδοχόν σας, καί τότε, έστέ βέβαιοι, ότι 
Οά σωΟητε άπό τήν όργήν τοΰ έθνους, διότι 
θέλω τό καταπραύνει· είδε καί δέν σπεύσητε 
νά παραιτηΟήτε, ό Κουμουνδούρος, όστις 
επιμένει εις τάς έΟνικάς αρχάς του, Οά σάς 
παραδώση είς τάς χείρας τοΰ γαυριώντος 
λαοΰ, ός·ις δέν συγχωρεί ποτέ τούς ασεβείς 
καί ανατροπείς τών θεσμών τής πατρίδος 
καί κύριος οιδε τί Οά πάθετε. 

Αθήναι, 18 Δβρίου 1874. 
Ό αγαπών σας Ζ α ή μ η ς. 

"Αμα δέ τό Ύπουργ. Συμβουλών έλαβε 
τοιαύτην άπάντησίν έκ τών αντιπολιτευο
μένων αμέσως συνήΟροισε τούς πιστούς έν 
τω υπουργείο» τών Εσωτερικών, όπως συ-
σκεφΟώσι περί τοΰ πρακτέου. ΣυνελΟόντων 
οέ απάντων τών κοπελιών, ανέστη πρώτος 
έν τω μέσω αυτών ό γεραρός Βούλγαρης 
καί έλεξε τάδε: 

Κύριοι μου ! Είμαι 65 ετών άνθρωπος· 
κατά δέ τό μ.ακροχρόνιον αυτό διάστημα 

ουδέποτε ύπέστην τοιαύτας προσβολάς· ου
δέποτε έλαβον τοιαύτας έξευτελιστικάς έπι-
στολάς. Είνε,Κύριοι, ίδιον γενναίων ανδρών 
νά δεχΟώσι πρότασιν άτιμάζουσαν αυτούς; 
Μάς προτείνουν, Κύριοι, ώς ορον συμβιβα
σμού νά μάς καββαλικεύσουν είς τά γαϊ
δούρια καί νά μάς γυρίσουν είς ό'λην τήν 
πόλιν καί πάντες νά μάς πτύουν πρέπει 
λοιπόν τοΰτο νά τό παραδεχΟώμεν;—IIολ-
λοί έφώνησαν Οχι! όχι! — Δέν είνε καλ-
λίτερον νά έπιμένωμεν μέχρι θανάτου, παρά 
νά ύτ.οστώμεντοιαύτηνπροσβολήν; —11ολ-
λοί· μάλιτ/α, μάλιστα! — Καί νά μάς προ-
τείνη τοιαΰτα ό Κουμουνδούρος ύποφέρεται, 
άλλά νά μάς κορδεύεται καί ό Ζαημάκος ό 
όποιος προχθές ακόμη έκλαιε είς τήν οίκίαν 
μου διά νά τον σώσω είς τάς έκλογάς ; "Ας 
προχωρήσωμεν λοιπόν καί ή Οά ίδρύσωμεν 
τόν δεσποτισμόν καί νά κύψωσιν όλοι ενώ
πιον μας, ή άς χαΟώμεν.— "Ολοι έφώνη
σαν μάλιστα! μάλιστα! 

Έπειτα εγερθείς ό Γρίβας, εΐπε τά έξης: 
Έτόλμησαν οί δειλοί νά προτείνουν τοι

αύτην προσβολήν ώς μόνον μέσον τής έξι-
λεώσεώς μας, άγνοούντες ότι έν τω μέσω 
υμών υπάρχει καί ό ήρως τοΰ Προφήτου 
Ήλ ιου ! ό άνθρωπος τής βίας καί τοΰ τρό
μου ! θ ά ίδήτε τίς Οά μεταμεληΟή! Οά 
ίδήτε ταχέως νά τούς περάσω όλους διά 
τής λόγχης τών ανδρείων ευζώνων μου! — 
Έπιδοκιμασίαι· εύγε! εύγε! 

Κιτα ό Νικουτόπουλος είπε μετά φόβου 
τά επόμενα: 

Σάς καθικετεύω νά μή έπιμένωμεν πράτ-
τοντες τοιαΰτα τολμηρά έργα, διότι Οά χα
Οώμεν ό'Οεν φρονώ ότι πρέπει νά παραδε
χΟώμεν τήν πρότασιν τών αντιπολιτευομέ
νων, διότι ή αισχύνη καί ή άτίμωσις απέ
ναντι τής πολυτίμου ζωής είνε μηδέν. 

' \ λ λ " εγερθείς ό "Λχολος τόν αντέκρου
σε ν ειπών: 

"Εχεις δίκαιον νά λέγης τοιαύτα λόγια 
διότι ή ράχι σου συνειΟισμένη άπό τά χαλ-
κώματα καί τά μούτρα σου άπό ταΐς μου-
τζούραις αυτών δέν αισθάνεσαι τό βάρος τής 
ατιμίας! 

Μετ" αυτόν ήγέρΟη ό ντετόρος Βαλασό-
πουλος, όστις ύποςτηρίζων τήν γνώμην τοΰ 
Νικουτοπούλου, εΐπε: 

Κύριοι, φρονώ ότι ή γνώμη τοΰ κ. Λικου-
τοπούλου είνε σωτήριος άγκυρα όΓ ημάς. 
Μή ζητήτε νά ριψοκινδυνεύσωμεν. Συλλο
γισθείτε ότι πρόκειται περί ζωής· ό θάνα
τος μας εΐνε εγγύς. Εΐνε λοιπόν προτιμό-
τερον ν ' άτιμασΟώμεν παρά νά χαΟώμεν μέ 
θάνατον σκληρόν. 

Τότε ό έξω φρενών γινόμενος Δουζίνας 
άναστάς άντέκρουσεν αυτόν, ειπών: 

Καί σύ έχεις δίκαιον νά λαλής τοιουτο
τρόπως, διότι, συνειΟισμένου άπό τάς άτι-
μωτικάς καλπονοΟεύσεις, ουδόλως έρυΟριά 
τό άποτρόπαιον πρόσωπον σου είς τοιαύτην 
άτιμωτικήν Οέαν.—Παρατεταμένα ποδοκρο-
τήματα, πτυσήματα καί γρονΟοκοπήματα. 

Ό συντάκτης Γ. Διαμαντόπουλος. 
Έπεται Δ^αστ. Παράρτημα. 


