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Ε Κ Δ I Δ Ο Τ Α I 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ, 

Δι' έκας-ον στίχον διατριβών λεπ. 40. 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8. 
ΑΕ αποδείξεις υπογράφονται παρά μό. 
νον τοΰ Παν. II. Ηηγαδιώτου. ΑΕ έπι-
στολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ 
συνδρομή εΐνε υποχρεωτική δΓ έν έτος 

και προπληρόνεται εις Αθήνας. 

ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ. 

Τ Ο Φ Α Ρ Μ Α Κ Ο Ν. 

"Οταν ό εγωισμός και ή ιδιοτέλεια· δταν 
ή αυθαίρετος Οέλησις έπικαΟήση επι χώρας 
τινός και τήν ϊδέαν του άπολυτισμοΰ ένσαρ-
κωθή· δταν έν τη καρδία της αυθαιρεσίας 
ένεδρεύση ή επάρατος τοΰ δεσποτισμού νό
σος, πάσα εξουσία, πάσα ελευθερία θέλει 
γείνει θΰμα στυγεράς δολοφονίας, ή δέ δυ-
ς~υχής χώρα δέν δύναται νά προοδεύση πλέον, 
άλλ' όσημέραι περιβαλλόμενη τά δεσμά της 
δουλείας, θέλει εξαντλείται και μαραίνεται 
μέχρις ου ύπό τό βάρος αυτής ξεσθενήση 
και άποθάνη. 

Και τωόντι! ή νόσος τοΰ άπολυτισμοΰ, 
όπου και άν ένέσκηψεν, έφερε πάντοτε τήν 
καταστροφήν, ουδέν δέ μέσον έξηυρέθη μέ
χρι τοΰδε, δυνάμενον νά φέρη ήρεμα τήν 
δέουσαν Οεραπείαν διότι άν ή θεραπεία της 
νόσου ταύτης ήτο εύκολος, τά έθνη ήθελον 
εύδαιμονεΐ, αΕ δέ μεταπολιτεύσεις δέν θά 
ύπήρχον άλλα, δυστυχώς, δέν θεραπεύεται· 
διά τοΰτο τά ελεύθερα έθνη δέν τήν άφίνου-
σιν έπϊ της εαυτών χώρας, δταν τήν αίσ-
ΐανθώσιν. 

Άλλ'όσον καίάν ή "αθεράπευτο ν τό πάθος 
τοΰ νοσοΰντος, δέν εΐνε φρόνιμον βεβαίως, 
ουδέ δίκαιον νά ρίπτηται ανεξέταστους ό πά
σχων μακράν της χώρας· πρέπει νά παρέ-
χωνται αύτώ προηγουμένως όλα τά μέσα 
τής θεραπείας· άλλ' όταν ούτε αΕ έπιστη-
μονικαί Οεωρεΐαι τών ιατρών, ούτε ή πρα
κτική τών πολιτών δύνανται νά φέρωσι Οε
ραπείαν τινα ή βελτίωσιν, άλλ' όσημέραι τό 
πάθος αύτοΰ καθίσταται χείροτερον και έπι-
δημικώτερον, αναμφιβόλως και ή επιστήμη 
και ή πρακτική εΐνε αξία καταδίκης, έάν έπι-
τρέψωσι τήν περαιτέρω διαμονήν τοΰ πά
σχοντος εντός ύγιαινούσης χώρας. 

"Οταν ή μήτηρ τόν πάσχοντα έκ μυασμα-
τικής νόσου πατέρα ή υΕόν, υπέρ ών ουδεμία 
υπάρχει έλπίς θεραπείας, άφήση έν τω μέσω 
τών τέκνων αυτής, ουδεμία αμφιβολία, ότι 
πάντες έν τώ οίκω θέλουσι γείνει θΰμα τής 
επαράτου ταύτης νόσου· ή μήτηρ λοιπόν, 
ή αγαπωσα τα τέκνα της, οφείλει, αμα ιοη 
ότι τό νόσημα εΐνε άνίατον και έπιδημικόν, νά 
σπεύση εις τήν άπομάκρυνσιν τοΰ πάσχον
τος και τήν άπαλλαγήν τών λοιπών τέκνων 
αυτής. 

Έάν δέ τις οιελνη την πολιτικ. ιστοριαν 
όλων τών αιώνων, δέν θά κατορθώση νά εΰ~ 
ρη ουδέ έν παράδειγμα, διδάσκον ημάς περί 
τής θεραπείας τοΰ νοσήματος τούτου, όταν 
μάλιστα τοΰτο καταστη χρόνιον. Εΐνε μεν 
αληθές, ότι αύτη, και άνευ άπομακρύνσεως 
τοΰ πάσχοντος, παρέχει ενίοτε ώς ήσυχον 
μέσον θεραπείας τήν άπ' αύτοΰ άπομάκρυν
σιν όλων τών βδελυρών και διεφθαρμένων αν
θρώπων, ίνα άναπνέη καθαρόν και άδολον 
αέρα, άλλά τοΰτο δέν εΐνε δυνατόν εις τό
πον, ένθα οΕ τοιοΰτοι δέν έλλείπουσιν, ό δέ 
πάσχων τοιαύτης ών φύσεως, εΐνε-λίαν επιρ
ρεπής, ύπό τοιαύτην διατελών άτμοσφαίραν. 

Δέν δύναται λοιπόν νά ζήση και εύδαιμο-
νήση ή χώρα εκείνη, ήτις τυχόν ήθελε δια
τελεί ύπό τό κράτος τοιαύτης νόσου. Το
σούτον δέ ταχύτερον βαίνει είς τόν ολεθρον, 
όσω περισσότερον παρατείνει τόν βίον της 
έν τω μέσω αυτής. "Οσοι δέ, και τοι δυνά
μενοι ν' άπομακρύνωσι τόν πάςχοντα και ν' 
άπαλλάξωσι τήν χώραν,^άδιαφοροΰσι και 
έγκαταλίπουσι τήν Οεραπείαν εις τόν χρόνον 
καί είς τάς έπιστημονικάς θεωρίας και συμ-
βουλάς, οΕ τοιοΰτοι ουδέν άλλο κάμνουσιν, 

Κ Η Π Ο Σ 

Μ Α Σ Κ Α Ρ Ά Δ Ε Σ . 

Ησυχία, γιά νά 'δήτε εξη φίνους μασκαράδες ! 
Π' όγδοήντα δυώ κοπέλια τούς κτυπούνε τούς ζουρνάδες... 
Προπορεύεται ό ένας μέ δαυλόν 'ς τά ένα χέρι, 
Καί 'ς τό άλλο μέ μπαροΰτι καί μέ κοπτερό μαχαίρι! 
Περπατεΐ χοροπηδώντας, καί φωνάζει μέ χαράν, 
«Σέβας είς τόν ντελή-Μήτρον, εις τόν πρώτον μασκαράν !» 

"Ω, ώ, ώ, έκειός ό άλλος φέρει περικεφαλαίαν, 
Κ' έχει γύρω γεγραμμένην τής Δου7^είας τήν Ι δ έ α ν ! 
Είς τό ένα του τό χέρι κρατεί δόρυ καί ασπίδα, 
Απε ιλών πώς θά κτυπήση είς τά στήθη τήν Πατρίδα! 
Κράζει: «Κάμετε μου σχήμα καί ταχθήτε είς σειράς! 
«Εΐμ'ό δεύτερος, πλήν μέγας, τής Ελλάδος μασκαράς!» 

Τόπον! τόπον νά περάση είς έφτακαΟαρισμένος, 
Μέ παπούτσια, μέ τεντζέρια, ώς βαστάζος φορτωμένος, 
Μέ βιβλία, μέ φακέλλους, μέ σκουριαΐς ώς τό κεφάλι. . 
"Ιδετέ τον ! . . χαιρετάει μέ ευγένεια μεγάλη, 
Καί φωνάζει: «Τό κεφάλι κλίνατε μετά χαράς 
«Κ' είς έμέ τόν κυρ Βασίλη . . εΐμ' ό τρίτος μασκαράς!» 

Τί λαμπρός! ώ, τί ώραΐος όπου εΐν' έκειός ό άλλος] 
"Ω, ώ, ώ, ακούσατε τον, όμιλεΐ 'σάν παπαγάλος, 
Τών κτηνών όλων τάς γλώσσας, όμιλεΐ καί τήν 'δικήν του, 
Δϊέτε τον, πώς είς τούς πάντας, τήν μεγάλην κεφαλήν του 
Δείχνει ό κύρ Δεληγιάννης, καί κραυγάζει μέ -/αράν, 
«Χαιρετάτε καί έμενα τόν ώραΐον μασκαράν!» 

Ζαλωμένος δυώ σακκούλια από βότανα 'ς τούς ώμους, 
«Πάρτε γιατρικά» φωνάζει ό καϋμένος είς. τούς δρόμους* 
'Σ τόν λαιμόν μέ πετραχήλι, καί 'ς χέρι μέ μπαστοΰνι, 
Έξοχώτατος ντετόρος μέ ούραΐς καί μέ κουδούνι. 
Κλίνατε τήν κεφαλήν σας 'ς τάς μεγάλας του ουράς! 
Εΐν' τής Σπάρτης ό ντετόρος, καί ό πέμπτος μασκαράς! 

ΑΡΙΣΤΟ ΦΑΝΗΣ 



ή άνορύσσουσι βαθύτερον τόν τάφον της εαυ
τών χώρας. 

Ή ιδέα τοΰ άπο7αιτισμοΰ ύπαρξε, τωόντι, 
ό μεγαλείτερος εις τα έθνη σάραξ· διότι ή 
έγκολπουμένη τήν ΐδέαν αυτήν εξουσία 
εις ουδέν άλλο καταγίνεται ή εις τήν κα-
ταδολίευσιν τών θεσμών, εις τήν εις έαυτήν 
συγκέντρωσιν πάσης εξουσίας και εις τήν 
έκ τών πραγμάτων άπομάκρυνσιν παντός 
φιλελευθέρου, τους" θεσμούς της πατρίδος 
του εύλαβουμένου. Εις τάς δυστυχείς έκεί-
νας χώρας ουδέν άλ7^ο βλέπει τις, ή μίαν 
άέναον πάλην μεταξύ της αυθαιρέτου εξου
σίας και τοΰ έθνους μέχρις ου ό έτερος κα-
ταστραφή. Ευτυχέστερα δέ υπήρξαν τα έθνη 
εκείνα, δσα δέν άφησαν νά θέση ρίζας, άλλ' 
έξηφάνισαν τήν ϊδέαν τοΰ άπολυτισμοΰ, άμα 
άνεφάνη. 

Πόσας συμβουλάς,πόσας παραινέσεις καϊ 
προτροτζάς δέν μετεχειρίσθησαν τα εθνη εκεί
να, δσα δέν ηύτύχησαν νά εχωσιν άγαθάς 
και ειλικρινείς κυβερνήσεις, όπως δυνηθώσι νά 
έκριζώσωσιν έκ της καρδίας αυτών τήν ΐδέαν 
τοΰ άπολυτισμοΰ, αλλά, δυς^υχώς, ουδέποτε 
χατέληξαν εις σημεΐον εύάρεστον διότι έν 
τή θηριώδει τοΰ άπολυτισμοΰ καρδία συνεί
δησης δέν υπάρχει, τό δίκαιον εινε άγνως·ον, 
διά τοΰτο πάσα φωνή τοΰ δικαίου και της 
αληθείας αντηχεί εις ώτα πεπληρωμένα α
ναισθησίας και κουφότητος. 

"Εθνος, όπερ δέν ήθελε τύχει εΐλικρινοΰς 
και προς τούς θεσμούς αύτοΰ εύλαβοΰς ε
ξουσίας, είνε τό ουστυχέστατον πάντων. Ή 
βάσις της τάξεως και της ευδαιμονίας εινε 
ή ύπ'αυτής προ πάντων θρησκευτική τήρησις 
τών θεσμών, ους τό έθνος έψηφίσατο. Οίοι-
δήποτε δέ και αν ώσιν ούτοι, όταν ήνε απόρ
ροια της ελευθέρας θελήσεως του, εϊσϊ δι' 
αυτό άριστοι. Επομένως πάσα πολιτική κα
χεξία, πάσα καταστροφή έκπηγάζει ουχί έκ 
τών θεσμών τοΰ έθνους, άλλ' έκ της δολίας 
προαιρέσεως εκείνων, εις ο'ύς τό έθνος ένε-
πιστεύθη τήν ειλικρινή αυτών τήρησιν. 

Εινε επίσης όλως σφαλερά εάν μή σκόπι
μος ή ιδέα τινών, ότι τά κόμματα εΐσίν ή 
μόνη αιτία τών κοινωνικών ανωμαλιών και 

οπισθοδρομήσεων τά κόμματα είνε ή ζωή 
τών ελευθέρων πολιτευμάτων, ή δέ ελλει-
ψις αυτών παύει τήν άμιλλαν, ήτις είνε ή 
ζωή της προόδου τών εθνών, και φέρει τον 
μαρασμόν και τον θάνατον. Τά κόμματα ό
θεν εινε απολύτως αναγκαία καϊ ωφέλιμα, 
όταν έπιδιώκηται ή σύμπηξις και ή ίσχυρο-
ποίησις αυτών καϊ τίθηται εύσυνειδήτως 
υπό της αρμοδίου δυνάμεως φραγμός κατά 
πάσης έκθέσμου αυτών πράξεως. Άλλ' όταν 
έπιδιώκηται ό κατακερματισμός καϊ ή έξα-
σθένησις αυτών όταν άποπέμπωνται καϊ κα-
ταδιώκωνται αϊ ίκαναϊ καϊ αί έθνικαϊ Κυβερ
νήσεις, εγκρίνονται δέ καϊ υποστηρίζονται 
αί ανίκανοι, αί ασθενείς καϊ αί έγκληματι-
καϊ, τότε βεβαίως επέρχεται ή κοινωνική 
ανωμαλία καϊ άποσύνθεσις, αίτινες έπιφέ-
ρουσι πάντοτε τήν καταστροφήν. 

Ό θάνατος όθεν τών ελευθέρων εθνών δέν 
επέρχεται ούτε άπό τούς θεσμούς της θελή
σεως των, ούτε άπό τήν άμιλλαν τών κομ
μάτων, άλλ' άπό τήν δολιότητα, της δυ
νάμεως εκείνης, υπό τήν έπιρροήν της ό
ποιας διατελοΰσι· διότι επιθυμούσα νά συγ
κέντρωση έν εαυτή πάσαν ίσχύν και έξουσίαν 
σπεύδει εις τήν έξασθένησίν καϊ άπορρόφη-
σιν αμφοτέρων. 

"Οταν λοιπόν ή ιδέα τοΰ άπολυτισμοΰ 
δηλητηρίαση τήν καρδίαν όταν τό νόσημα 
τοΰτο καταστή άνίατον καϊ έπιδημικόν, ο
φείλει πάν ελεύθερον έθνος νά δράμη εις 
τήν Ίστορίαν, ίνα εκείθεν άρυσθή τάς δέ
ουσας οδηγίας καϊ συμβουλευθί) παρ' αυτής 
τό προσήκον φάρμακον, όπερ δύναται ν' ά-
παλλάξη τήν κοινωνίαν της επαράτου ταύ
της νόσου. Ά λ λ ' ή Ίς-ορία ουδέν άλλο φάρ
μακον παρέχει εις τά υπό τό κράτος τοιαύ
της νόσου διατελούντα έθνη ή τήν άπομά-
κρυνσιν τών νοσούντων έκ τών πραγμάτων 
της πολιτείας. 

Ο ΝΕΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΠΟΙΟΣ. 

Ό εικονικός βουλευτής της έκ Ζακύνθου 
πεντάδος κ. Βοΰλτσος, όστις ένταΰθα ήτο 
κεκρυμμένος έν τοΐς σκοτεινοΐς ύπογείοις 

πρδς αποφυγήν τών κακόηχων συριγμών, 
ήδη άνεφάνη εις τήν Ζάκυνθον. Τό περίεργον 
εινε ότι καϊ έκεϊ επρόκειτο νά τον ύποδεχθώ-
σιν Οπως καϊ έδώ, άλλ' ό στρατός θέλων νά 
προφύλαξη τον ήρωα τών έγκ7^ηματικών 
εκλογών παρετάχθη πανστρατιά καϊ κατέ-
σχε καϊ έν μικρόν κανόνιον, όπερ έχρησί-
μευε τό δυστυχές διά τάς έορτάς εκκλησίας 
τινός, όθεν ό Βοΰλτσος ήναγκάσθη νά έξέλ-
θη μόνος μακράν τοΰ 7>ιμένος, ίνα μή τα-
ραχθώσι πάλιν έκ τών συριγμών τά ευαί
σθητα ωτά του. Ά λ λ ' ό περιφανής ούτος 
άνήρ, όπως καθησύχαση καϊ ευχαρίστηση 
τον λαόν τής Ζακύνθου, έξέδωκε συνταγήν 
τινα, έν ή περιγράφει τά παρελθόντα καϊ 
μέλλοντα κατορθώματα του υποσχόμενος 
ότι θά μεταβάλη τήν Ζάκυνθον εις τόπον 
παραδείσου. Ταΰ'τα δέν πρέπει νά κινώσι τον 
γέλωτα καϊ τον οΐκτον τών Επτανησίων, 
διότι ό Βοΰλτσος καθ' όλην τήν άπουσίαν 
του έφρόντισε καϊ έσπούδασε παρά τίνων α
γυρτών Ιταλών τήν ταχυδακτυλουρ'γικήν 
καϊ άλλας τινάς παρομοίας τέχνας, δι' ών 
δύναται νά παραστήση θαυμάσια θεάματα, 
καθις-ώντα τήν Ζάκυνθον τόπον θαυμασμοΰ. 
Μή έξετάζωσι λοιπόν οί Επτανήσιοι τά προ
ηγούμενα του, ούτε αν ήνε βλάξ, ούτε άν 
ήνε όλως αναλφάβητος καϊ αί συνταγαι τοι> 
γίνονται παρ' άλλων, ούτε άν περιέθαλπε 
καϊ περιθάλπη τούς εγκληματίας, ούτε άν 
διά τήν διαγωγήν του αυτήν έγένετο εξό
ριστος, ούτε άν υπήρξε βουλευτής νόθος καϊ 
υποστηρίζει καϊ έν τοΐς δικαστηρίοις τήν νο-
θείαν, ούτε άν υπήρξε τό αϊσχρότερον όργα
νον της Κυβερνήσεως καϊ της Αυλής, ύπο-
στηρίξας διά τοΰ ναι καϊ όχι όλας τάς έκ-
θέσμους καϊ έγκληματικάς της Κυβερνή
σεως πράξεις, δι' ών άπας ό ελληνισμός 
έξηγέρθη, άρκεΐ ότι σήμερον διά της νέας 
τέχνης του υπόσχεται νά κάμη θαύματα» 
Δυστυχής Ζάκυνθος! δέν άρκοΰν τά παθή
ματα σου, άλλ' έπέπρωτο νά έμπέσης και 
εις τάς ειρωνείας τών ηλιθίων καϊ εγκλη
ματιών ! Ά λ λ ά μή άπελπίζου· τά ζοφερά 
τοΰ άπολυτισμοΰ νέφη, τά άναφανέντα εις 
τάν ελλ. ορίζοντα ταχέως θάέξαφανίσθώσιν» 

Τραβηχθήτε! τραβηχθήτε!.. Έγια μόλα, έγια λέσα! 
Ένας. ναύαρχος γενναίος σέ μιά βάρκα είνε μέσα ! 
Τό τιμόνι της άφίνει, 'ς τό κατάρτι σκαρφαλόνει, 
Καϊ μέ χέρια και ποδάρια τούς συντρόφους φασκελόνει. 
Είνε καταστολισμένος μέ τά δίκτυα ώς ψαράς, 
Τραγουδά ώς Κορωναΐος . . . Ειν' ό έκτος μασκαράς ! . . 

Τά ογδόντα δυώ κοπέλια, έρχονται δυώ δυώ ζευγάρι! 
Μ' άκαλλίγωτα ποδάρια, μέ καπίστρι καϊ σαμάρι, 
Καϊ τούς γκαρισμούς αρχίζουν 'ς τάς οδούς καϊ ςάς πλατείας, 
ΙΙρός τιμήν της Καμαρίλ?νας! προς τιμήν της Εξουσίας! 
Ειν' περίεργον εφέτος, όπου στρέψης καϊ γυρίσης, 
Μασκαράδες μέ κουδούνια καϊ θύραις θεν' απάντησης . . . 

Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΤΣΟΥ. 

Χαίρετε, χοροπηδάτε, ακριβοί μου Συμπο7,ΐται ! 
Κι' ό'σω 'γώ θά σάς κηρύττω, τά κουδούνια σεΐς κροτεΐτε, 
Επειδή θά είπω όσα σκόπευα νά εκτελέσω, 
Ώς π' ύπουργικήν χλαμύδα προς τιμήν σας νά φορέσω ! 
Γά όποια παρ' ελπίδα δέν κατώρθωσα . . . Σάς λέγω, 

'2 τήν τιμήν μου, ώς έκ τούτου, ότι 'μέρα νύκτα κλαίγω. 

'Εν ονόματι, πατριώται, της Ζακυθιανής Πεντάδας ! 
Ήν συνήθως μέ κουδούνια ύποδέχεσθε καϊ δάδας ! 

« ήμερον θά σάς λαλήσω 
Τήν αλήθεια, κΓ όχι πλέον ψέμματα νά σάς πουλήσω. 
"Οχι* τοΰ λοιπού δέν είμαι Τ ί π ο τ σ ι ς, ώς μ' ονομάζουν 
Πάντες Οσοι μέ γνωρίζουν, κι' άνοήτως μέ χλευάζουν.. 

Σκόπευα, ώ Συμπολϊται! 'ς τήν Βουλήν νά υποβάλω, 
Ένα . . ένα . . πώς τό λέγουν ; . . Νομοσχέδιο-/ μεγάλο ! 
Κ' εις αυτό νά περιγράφω τάς μεγάλας μας άνάγκας.. 
Μή, παρακαλώ, κτυπάτε προς στιγμήν, φίλοι, τάς πάγκας» 
Ναϊ, ήθέλαμε κ' οί πέντε δι' αυτό σχίσει τά ρούχα, 
'Σ της Βουλής έκειό τό βήμα, κι'άν μάς πέρναν μετά γιοΰχα» 

θέ νά έλεγον πώς ότι, ή Κυβέρνησις οφείλει, 
Εις ημάς νά παραδώση, εις ημάς πούμεθα φίλοι, 
Τήν ώραίαν Ζάκυνθον μας, διά νά τήν διοικώμεν, 
\ ά είσπράττωμεν τούς φόρους, τούς εχθρούς νά τυραννώμεν, 
Καϊ νά πράττωμεν τά πάντα, καϊ ποτέ άπολογιαν 
Νά μή δίδωμεν, 'ς τά όσα θέ νά κάμνωμεν μέ βίαν . . . 

ΕΙΞΩΤΕΡΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ. 

Ή Γαλλική έθνοσυνέλευσις ενέκρινε τό 
σύνολον τοΰ περϊ Γερουσίας νομοσχεδίου τοΰ 
Βάλλων διά ψήφων 448 εναντίον 2 5 1 . Υ 
πέρ τοΰ νομοσχεδίου έψήφισαν οί Δημοκρα
τικοί άπασών τών αποχρώσεων, οί δέ σφό
δρα μοναρχικοί καϊ οί βονοπαρτισταϊ κατ' 
αύτοΰ. Ή συνέλευσις κατόπιν έπελάβετο 
τής συζητήσεως τοΰ περϊ οργανισμού τών 
δημοσίων άρχων νομοσχεδίου, ούτινος ενέ
κρινε τό πρώτον καϊ τό δεύτερον άρθρον, 
καθ' δ ό πρόεδρος δύναται καϊ πάλιν νά έκ-
λεφθη έπϊ έπταετίαν. Φαίνεται, ή συνέλευ-
σις θά ψηφίση τό νομοσχέδιον, όπως έχη, 
διότι απέρριψε πάσας τάς τροπολογίας, ώς 
καϊ έκείνην της δεξιάς, δι' ής άπεκλείοντο 
οί βασιλικοί οίκοι της προεδρίας.—Ή συνέ-
λευσις έπεδοκίμασε τό συμπληρωματικόν 
άρθρον, τό άναγόμενον εις τά προνόμια τοΰ 
προέδρου της Δημοκρατίας, όπως ειχεν ύπο-
βληθή ύπό της επιτροπής· ωσαύτως έγένε
το δεκτόν τό άρθρον, δι' ου έδρα τών νομο
θετικών σωμάτων έσονται αί Βερσαλίαι. Εί
τα μετά τήν άνάγνωσιν της διαμαρτυρήσεως 
τών μοναρχικών κατά τών δημοκρατικών 
θεσμών, ή συνέλευσις ενέκρινε διά ψήφων 
436 κατά 262 όλον τό περί οργανώσεως 
τών άρ-/ών νομοσχέδιον. Ό Μακμαών ένε-
τείλατο τω προέδρω της συνελεύσεως Βυφέ 
τον καταρτισμόν τοΰ νέου υπουργείου· άλλ' 
επειδή ό Βυφέ άνεχώρησεν ένεκεν τοΰ θανά
του τής|μητρός του θά παρέλθωσι τρεις έως 
τέσσαρες ήμέραι προς καταρτισμόν τοΰ νέου 
υπουργείου. 

Αί φήμαι περί παραιτήσεως τοΰ Βίσμαρκ 
έκ τών δημοσίων πραγμάτων έπαναλαμβά-
νονκαι έπϊ τό θετικώτερον. Αέγεται ότι έ-
πεισσ τόν ύπεραγαπώντα αυτόν Γου7αέλμον 
νά τω έπιτρέψη, ένεκεν της πασν ούσης υ
γείας του, ν' άποσυρθή, έχων ανάγκην όλί-
γης αναπαύσεως, κατά συμβουλήν τών ια
τρών, οίτινες τόν προτρέπουσιν εις τοΰτο. 
Φαίνεται δτι ό Γουλιέλμος έπείσθη, άλλά 
δέν άφίνει τόν Βίσμαρκ ν' άπονωρισθή όλο-
τελώς έκ της πολιτικής υπηρεσίας, προσπα
θεί όμως νά τόν ανακούφιση. 

Κατά τόν «Χρόνον» του Αονδίνου, επει
δή ό Άλφόνσος άνήγγείλεν άπ' ευθείας τήν 
εις τόν θρόνον της Ισπανίας άνάβασίν του 
προς τόν ηγεμόνα της 'Ρουμουνίας Κάρο-
7,ον, διά τοΰτο ή τουρκική κυβέρνησις, θεω-
ρήσασα τοΰτο προσβο7,ήν τών κυριαρχικών 
της δικαιωμάτων, διεμαρτυρήθη εντόνως. 
Μολονότι ή ισπανική κυβέρνησις άπήντησεν 
ότι ή γενομένη προς τόν Κάρο7^ον απευθείας 
δή7^ωσις ήτο ν «άπ7.ή ένδειξις διεθνοΰς φι7νθ-
φροσύνης», καϊ ότι δέν έσκόπει νά προσβά-
λη τά δικαιώματα της Πύλης, ούχ ήττον 
ή Τουρκία εμμένει εϊς τήν άπόφασίν της. 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α , 

Ουδέν νεώτερον έχομεν ν' άναγγειλωμεν 
τοΐς άγνώσταις ημών, έκτος τής συνταγ
ματικής άνωμα7νίας και τής κοινωνικής ά-
ποσυνθέσεως, αίτινες ε'ισϊ τοΐς πάσι γνως·αΐ, 
ούνϊ κατά βάθος, ά7.λά κατ' έπιφάνειαν 
διότι, άν πάντες κατά βάθος έγίνωσκον ό
ποια τεκταίνονται και όποιον ζοφερόν μέ7̂ -
7̂ ον αναμένει τήν δυστυχή ταύτην χώραν 
ήθελον πετάξει τό άροτρον αυτών και δρα-
μόντες ήθε7,ον εκσφενδονίσει πέραν τών ίΧ-
7νηνικών ορίων τούς υποσκάπτοντας τά θε
μέλια τής Πατρίδος. 

Ά7^λ' ίνα έξέ7^0ωσιν όπωσοΰν τής παντε
λούς αγνοίας οί μή γινώσκοντες κατά βά
θος τήν ποΤατικήν ημών κατάστασιν, άς 
7νάβωσΐν ύπ' όψιν, ότι ό'7̂ α τά έγκ7νήματα 
τών έκΛογών και τών εξελέγξεων, όλα τά 
έκθεσμα καϊ άνοσιουργήματα τής 30 Νβρίου 
έπεδοκιμάσθησαν καϊ ενεκρίθησαν εναντίον 
τής φωνής όλοκ7νήρου τοΰ έ7^ηνισμοΰ, ότι 
προς άμοιβήν εδόθη ικανός χρόνος και πι
στώσεις, ίνα ή Κυβέρνησις ζήση ήσύχως 
καϊ άνέτως καϊ ότι διά τής συγκαλέσεως τής 
Βου7νής τή εδόθη π7^ήρης άδεια νά έπαναλά-
βη αύθις τά Οργιά της καϊ τότε θά μάθωσιν 
εις ποίον βάραθρον άγεται τό έθνος. 

— Ή Κυβέρνησις τοΰ Στέμματος προσ-
κα7,εΐ τούς βου7νευτάς νά έλθωσι τήν 5 Μαρ
τίου. Κρίνομεν περιττόν νά ύπομνήσωμεν 

αύτοΐς τήν διαγωγήν τής Κυβερνήσεως, ην 
μέχρι τοΰδε έτήρησε προς τούς συνταγμα
τικούς ημών θεσμούς, γινομένης τό αϊσχρό
τερον τής Αύ7νής Οργανον, πρός πραγμα
τοποίηση τών καταχθόνιων αυτής σκοπών, 
διότι δέν διατε7νθΰσιν έν αγνοία ό7.ων τού
των, άφοΰ έγένοντο αύτόπται μάρτυρες το
σούτων άνοσιουργημάτων κατά τήν παρε7ν-
Οοΰσαν σύνοδον. "Οθεν δέν δυνάμεθα ποτέ νά 
πιστεύσωμεν ότι Έ7Ληνες αντιπρόσωποι, 
είτε λόγω κομματικοΰ πάθους, είτε -/άριν 
εϋτελοΰς ατομικού συμφέροντος, λησμο-
νοΰντες τόν όρκον των, τήν έντολήν των 
καϊ τό πρός τήν Πατρίδα μέγιστον καϊ ίε-
ρώτατον καθήκον, ότι όφεί7.ουσι νά τηρώσι 
τούς έ7*ευθέρους τού έθνους θεσμούς ιερούς, 
απέχοντες πάσης κατ' αυτών προσβολής, 
ήθελον σπεύσει, ίνα ίδίαις χερσϊν άνορύξωσι 
τόν τάφον τής εαυτών Πατρίδος. 

— Ή νόσος τοΰ άπο7.υτισμού, τοσούτον 
έτάραξε τήν διάνοιαν τινών, ώς·ε κατέρχον
ται καϊ εις τήν δημοσιότητα, δημοσιεύοντες 
π7,είστας τερατο7.ογίας, δι' ών προσπαθοΰσί 
ν' άποδείξωσιν άρνησιν καθήκοντος τήν άπο-
χώρησιν τής άντιπο7ατεύσεως κ7νπ. Εις τοι-
αΰτα αισχρά καϊ ύπό τής νόσου τού άπο7^υ-
τισμοΰ κατεΆημμένα όργανα δέν εΐνε άξιον 
ν'απάντηση τις,ά7,7.ά χάριν τής διας-ρεφομέ-
νης ά7^ηθείας 7^έγομεν μόνον ότι, τίς αρνεί
ται τήν πρός τούς έκ7^ογεΐς του έντολήν, 
τόν όρκον του καϊ τό πρός τήν πατρίδα αύ
τοΰ Εερώτατον καθήκον, εκείνος όστις διά 
τής έν τή Βου7*ή παρουσίας του εκών άκων 
συντελεί εις τήν καταπάτησιν τών συνταγ
ματικών θεσμών, ή εκείνος όστις διά τής. 
αποχωρήσεως του θέτει φραγμόν κατά τών 
καταπατούντων άσυστό7^ως τούς συνταγμ. 
θεσμούς; 

— Κατά παραγγε/νίαν τοΰ Δενδροκομείου 
εϊχον ε7̂ θει έξ Ευρώπης διάφορα δένδρα, με
ταξύ τών όποιων και Καμέλιαι, αίτινες εϊσϊ 
τά καλ7νίτερα και τά μά7Λον δυσεύρετα δέν
δρα. Αύται δέ αί καμέλια*· άντί νά μεταφερ-
θώσιν εις τό Δενδροκομεΐον, μετεκομίσθησαν 
εϊς τήν οϊκίαν τοΰ κ. Όρφανίδου, όθεν έγέ
νοντο ανάρπαστοι. Έρωτώμεν λοιπόν τούς 

Ούτω, ναι, ή Ζάκυνθος μας ήθελεν εύδαιμονήσει ! 
Και οί φίλ' ανεξαιρέτως ήθε7^ον ύπερπλουτίσει, 
Επειδή φόρους ποτέ τους δέν ήθέ7^ανε π7^ηρώσει, 
Μά7\7νον οί έχθροϊ τοιούτους κ' ε'ις αυτούς ήθελον δώσει. 
Φαντασθείτε, Συμπο7νΐται, τί μεγάλην εύτυχίαν 
Πού θά έχουνε οί ψΚοι, κ' οί έχθροϊ τί δυστυχίαν ! . . 

θά επέμενα νά γείνουν καϊ έδώ σιδηρόδρομοι 
Υποβρύχιοι!. ακούτε ; . κι' αερόστατα ακόμη ! . 
Ναϊ, θά έ7^εγον πώς πρέπει ή Κυβέ^νησις νά σπεύση 
Μέ.. μέ . . μέ . . μέ τη7νεγράφους καϊ τήν νήσόν μας νά δέση· 
Ταυτοχρόνως μ' ά7,υσίδες κ' οί σύντροφοι μου νά δέσουν 
"Οσους άπό τούς εχθρούς μας τούς μεγάλους ημπορέσουν. 

"Ηθε7»', ήθε7^α ζητήσει.. τ ί . . τ ί . . τ ί . . δέν ένθυμοΰμαι., 
Διάβο7^ε!. μά τί κεφά7νΐ.. μπιτ νά μή τό συλλογοΰμαι.. 
Άπό τήν πολύ χαρά μου, άκριβοί^μου Συμπολϊται, 
Εεχνώ ότι θά σάς είπω . . . τό 7,οιπόν μέ συγχωρείτε, 
Έπειδ' αί πο7^λαϊ ϊδέαι τό κεφά7α μου ταράττουν, 
Καϊ συνάμα παραρ,ύθια εις τόν νουν μ'ώραΐα π7νάττουν.. 

Άποκόντο! άποκόντο!.. "Ηθε7^α, γιαμά, ζητήσει, 
Ή Αυλή τήν Ζάκυνθον μου εις έμέ νά τήν χαρίση, 
"Ωστ' ή νήσος ν' άπαρτίζη τοΰ 7>.οιποΰ ήγεμονίαν 
Άνεξάρτητον . . . ψυχή μου ! θά έθρόνιαζα δου7^είαν, 
Μόνον διά τούς εχθρούς μου, καϊ ούχϊ διά τούς φίλους, 
Ους θάέβαζον τούς πρώτους νά φονεύσουν 'σάντούς σκύλους-

Τότε ήθε7^α κινήσει πό7^εμον κατά Έ7,7,άόος, 
Κι' ήθε7^α καρατομήσει, τή συμπράξει τής Πεντάδος, 
Τήν Οεάν Έλευθερίαν, έν μια και μόνη 'μέρα, 
Και συνάμα ξεπαστρέψη πάσα βρώμα, πάσα 7̂ έρα . . . 
Τέτοια σκόπευα νά πράξω, 'σάν περιφανής πατριώτης! 
Νά μέ 7νέγουν ότι είμαι ένας μέγας έθνοσώστης ! . . 

Ά χ ! ανάθεμα νά έχουν 'κεΐν' οι βου7νευταϊ, που διόλου. 
'Σ τήν Βου7νήν δέν έπατοΰσαν . . άχ, Υ; κά7,τσες τοΰ διαβόλου 
Μέ επήραν 'ς τό λαιμό τους . . άχ, 'πάνε τά σχέδια μουΐ 
Ά χ , άχ, άχ, 'πάνε γιά πάντα τά ώραΐα όνειρα μου ! . . 
Κ7^άψετε λοιπόν μαζή μου, αγαθοί μου Συμπο7.ΐται, 
"Α-Χ» ά Χ' άχ,μ'αύταΐς ταΐς κλάψαις όλοι'παρηγορηθεΐτε. 



•προς έξέλεγξιν αρμοδίους (ουχί τόν κ. Όρ-
φανίδην, διότι βεβαίως ούτος θά είπη δτι τά 
εφαγεν δ γνωστός Ιπποπόταμος) τί έγένον-
το αύται; 

— Ώς έμάθομεν επρόκειτο τήν παρελθ. 
Τρίτην νά καρατομηθώσιν έν Ζακύνθω τρεις 
κατάδικοι Ζακύνθιοι, έξ ών οί μέν δύο ήσαν 
βασιλικοί, ό δέ έτερος δημοκρατικός, ώς τί
νες ευχαριστούνται νά τούς όνομάζωσιν. 
Ά λ λ α δυστυχώς, τών μέν δύο πρώτων όν
των αξίων άποκεφαλίσεως, άνεβλήθη ή έκ-
τέλεσις όπως τοις όοθή χάρις, ό δέ τελευ
ταίος άπεκεφαλίσθη, καί τοι ό δυστυχής ή-
τον όλως αθώος και έκραύγαζε περί τής 
άθωότητός του μέχρι τής τελευταίας στι
γμής, διότι απέκρουσε τήν πρότασιν του 
ισχύοντος Βούλτσου, όστις τω ύπεσχέθη νά 
τώ χαρίση τήν ζωήν, έάν απαλλαχθείς τόν 
άκολουΟήση. Ένώ τοιαύτα ενεργούν οί τής 
Ζακύνθου εικονικοί βουλευταί, ούχ ήττον 
προσπαθοΰσι νά έξαπατήσωσι τό κοινόν, ότι 
είσίν άνθρωποι τής ησυχίας, τής τάξεως καί 
τής δικαιοσύνης. 

— Ό πρώην ηγούμενος τής μονής Δη-
μιόβης Βισσαρίων ζητεί διά τής δημοσιότη-
τος νά προστρίψη μομφήν κατά τοΰ άρχιε-
πισκόπον Μεσσηνίας διά τήν τιμωρίαν, ήν 
τό έπισκοπικόν δικας-ήριον, όπερ έφέρθη λίαν 
Ιπιεικές, έπέβαλεν είς αυτόν καί τήν οποίαν 
ή I. Σύνοδος έπεκύρωσε. Συμβουλεύομεν τόν 
"προτ^ούμενον τής είρημένης Μονής νά παύ
ση δημοσιεύων τοιαύτας κατά τοΰ άρχιερέως 
απρεπείς ύβρεις, ίνα μή άναγκασθώμεν καί 
δημοσιεύσωμεν τάς άθεμιτουργίας του. 

— Εί καί άργά, άναγγέλλομεν καί η
μείς ότι ό τοΰ μακαρίτου ποιητοΰ Τερτσέτη 
πανηγυρικός λόγος έπί τή εορτή τής 25 
Μαρτίου άνεγνώσθη έν τω λεγομένω φιλο-
λογικώ σωματείω «Βύρωνι» ύφ' ενός νέου. 
Δέν παρευρέθημεν κατ* έκείνην τήν έσπέραν, 
ήκούσαμεν όμως ότι ουδέποτε τοιούτον δο-
λοφόνον έγχειρίδιον τά νεκρά του έπληξαν 
στήθη. Είς δύο συνίστατο ή αδικία αύτη· είς 
τό πρόσωπον καί είς τήν άπαγγελίαν. Σας 
όμως, καλαί τοΰ σωματείου τούτου άρχαί, 
έρωτώμεν προκειμένου περί τοιαύτης απο

φάσεως δέν έσκέπτεσθε ολίγον καλλίτερον 
διά καταλληλότερον μέλος ; ύπό τοιούτον 
όρον Σας άφήκαν τό έργον τοΰ προσφιλούς 
ποιητοΰ ; Βαρέως θά στενάζη ή σκιά τοΰ 
μακαρίτου μέ τήν τοιαύτην άπόφασίν Σας· 
τοσούτω δέ βαρείς θέλουσιν εΐσθαι οί νεκροί 
στόνοι του, όσω βαρεία καί μεγάλη ήτο ή 
άοικία. 'Εμαράνατε, ήδικήσατε τόν νεκρόν 
ποιητήν έδολοφονήσατε νεκράν μοΰσαν. Ή 
απαγγελία τοΰ έργου τοΰ Τερτσέτη ήθελε 
καρδίαν γενναίαν, φωνήν πατριώτιδα, φρό
νημα έλληνικόν, ένθουσιασμόν πάλλοντα· 
τίνα άντί τούτων τό άκροατήριον εύρε; τίνα 
τώ έπαρουσιάσατε ; "Οταν προς τά ουράνια 
δώματα, τά όποια τοσούτον ήγάπησε, φαι
δρά καί ωραία έπέτα ή προσφιλής τοΰ Τερ
τσέτη ψυχή, ουδέποτε ουδέ κατά νουν διε-
νοείτο ότι τοιοΰτος είς άπαγγελίαν τοΰ έρ
γου του ήθελεν εύρεθή. Ν. θ . 

Πύργος, 1 5 Φεβρουαρίου 1875 . 
Φ ί λ τ α τ ε, 

Μάθε ότι ό διαβόητος τής Χα"λκίδος 'Ρε-
ζίλης, ό καφετζής τών Αθηνών, ό κακή μοί
ρα τής υπηρεσίας διορισθείς γραμματεύς τοΰ 
Πρωτοδικείου μας, πράττει καί ενταύθα α
νήκουστα πράγματα, θέλων ό άθλιος νά 
μή πληρώνη ένοίκιον, μετέφερε τήν κατοΰνά 
του είς τό κατάς-ημα τοΰ Δικαστηρίου, με-
ταβαλών αυτό είς κοινόν ξενώνα, ώς τό τυ-
πογραφείον τοΰ αγαθού Αβέρωφ είς λης·αρ-
χεΐον, καί έμεινεν έν αύτώ πλέον τών 15 
ημερών, ότε λαβόντες γνώσιν οί κύριοι οι-
κασταί τόν άπέβαλον εκείθεν, άφοΰ προη
γουμένως τόν έμασκάρεψαν μεγάλως·—άλλ" 
εχεί ανάγκην άπό μασκαρεύματα ένας τέ
τοιος 'Ρεζίλης ·, 

/Ό παρακεντές ούτος τών Αθηνών νυχΟη-
μερόν επισκέπτεται μέ ομοίους του κακοή
θεις, σύν τοις άλλοις, καί πάντα τά καπη
λεία, κ' εκ τούτου βλέπομεν εκείνο τό ές-ι-
γματισμένον — καί άπό τήν εύλογίαν — 
μούτρο του νά κοκκινίζη 'σάν ρεπάνι, καί νά 
έμποιή εις πάντας ή θέα του τρομεράν ναυ-
τίασιν. Καί δέν αρκεί τοΰτο μόνον, άλλ' έ
χει συστήσει καί χαρτοπαίγνιον είς τό ό

ποιον έχει στήσει άτιμους παγίδας μέ δύω 
τρείς άλλους, όπως πουπουλομαδοΰν νέους 
τινάς απείρους· καί μό'λα ταύτα τήν έπαθεν 
ό σουρτούκης μας, διότι, ώς μετά βεβαιότη-
τος λέγεται, έχει χάσει πολλά μέχρι σήμε
ρον χρήματα, προερχόμενα έκ δικαστικών 
προκαταβολών. "Οθεν ύψωσον τήν φωνήν 
σου καί παρεκάλεσον τόν ύπ. τής Δικαιοσύ
νης νά διάταξη τήν έπιθεώρησιν τοΰ δικας·. 
γραφείου ήδη ότε τό κακόν ευρίσκεται έν 
**Ρ7.ίί' Ά ς ήνε βέβαιος ό κ. Νικολόπου \ ος 
ότι θ' ανακαλυφθώ σι πολλαί άσχημίαι τοΰ 
έλεεινοΰ τούτου άνθρωπου, διότι δέν θά ευ
ρέθη άλλος Αβέρωφ νά τόν προστατεύση 
ηθικώς καί ύλικώς, καί καθόσον ό κ. Αυγε
ρινός, είς ου τούς πόδας έρπει ήδη, τόν βδε-
λύσσεται διά τήν τοιαύτην διαγωγην του. 

Σοι λέγω καί δύω λέξεις περί τών υπο
δεεστέρων υπαλλήλων έπαυσεν, ό έντιμ ος 
ούτος γραμματεύς, τούς κα'λλιτέρους ύπ ο-
γραμματείς, ήτοι τούς Γ. 'Αποστολίδην, Α. 
Ηαπαθεοδοσίου καί Τσεκλώνην, καί τούς αν
τικατέστησε διά τοΰ Κουβαρά καί τοΰ πε ρί-
βοήτου Κουσαρά, όστις προ πέντε ημερών, 
έν π7^ήρει συνεδριάσει τοΰ δικαστηρίου, έρ-
ριπτε τά μ υ σ τ ι κ ά, έπραττεν ό καϋμένος 
ώς νά εύρίσκετο είς καταγώγιο ν. Περί τού
του ενεργείται άνάκρισις. Επιμένει νά έπα-
ναφέρη είς τό γραφείον τής Είσαγγε)αας 
τόν έκ τοΰ χωρίου Δοΰκα παστρικόν I. Κων-
σταντόπουλον, άλλ' ό κ. Είσαγγελεύς άν-
θίσταται είς τόν διορισμό ν τούτον, διότι, 
φαίνεται, γνωρίζει τί τσανάκι εΐνε καί τί 
άλλοτε διέπραξεν ώς υπάλληλος τοΰ αύτοΰ 
γραφείου, αυτός ό μέγας δ ο ύ κ α ς . Ω. 

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Ή Σ Ε Ι Σ . 

Τό Ξενοδοχεΐον τοΰ Αονδίνου, κείμενον 
αντίκρυ τής Καπνικαρέας καί διευθυνόμενον 
παρά τοΰ κ. Κολόμβου, παρέχει μεγάλας 
περιποιήσεις είς τούς είς αυτό προσερχόμε
νους, διακρινόμενον έπί τε καθαριότητι καί 
οικονομία. Προτρέπομεν όθεν πάντα επιθυ
μούντα νά διαμένη έπί Ξενοδοχείου νά προ
τίμηση αυτό καίέσεται λίαν εύχαρις·ημένος. 

Σ Τ Ε Ρ Ε Ο Τ Υ Π Ο Ν. 

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΕΙΟΝ V 1 3 0 0 0 
έξοδεύει ετησίως τό ύπουργ. τών 
Εσωτερικών. 

ΚΗΠΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ 15000 
έξοδεύει κατ' έτος τό ύπουρ. τής 
Παιδείας και τό Πανεπιστήμιον 

Τό όλον 28,000 δρ. έξοδεύοντα· ετησίως, 
φίλε άναγνώστα, είς αυτό τό τουρχικόν νε-
κροταφεϊον. 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α . 

Έλεγε -/θες είς τόν υπαστυνόμον Μαν-Έλεγε '/βζζ είς τόν ύπαστυνόμον Μαν-
τζούνην ό δικηγόρος Ιωακείμ, διατί δέν φρον
τίζει ή Αστυνομία νά έχη κρέας ή αγορά 
κατά τάς ημέρας τών Άποκρέω ; — Φίλε 
μου, άπήντησεν εκείνος, υπάρχουν πολλά 
κρέατα, άλλ' εΐνε δλα πωλημένα. — Καί 
ποϋ ευρίσκονται, τόν ήρώτησεν, αυτά τά 
π ω λ η μ έ ν α κρέατα ·, — Είς τήν στροΰγ-
καν τής Βουλής καί εις τούς όρνιθώνας τοΰ 
Υπουργείου. 

Ό νεαρός δραματικός πδιητής τοΰ «Ιίε-
τραλείφα» καί γραμματεύς τοΰ συλλόγου 
ό Βύρων κ. Μαργαρίτης, παίζων ήμέραν τι
νά κ ο ν τ σ ί ν α ν , παρετήρησεν προς τήν α
πέναντι νέαν σύντροφόν του, διατί δέν τόν 
κυττάζει. — Διότι, άπήντησεν ή λουλούδω, 

παρατηρώ άπό τά νεύματα τών άλλων ότι 
ουδέν κ α λ ό ν ε π ά ν ω σου έχεις. 

*9ί'% 1 
Μά πάντοτε θά μέ δίδετε φύλλα άπό τήν 

αυτήν φ υ λ ή ν , έλεγε γιαβουκλού τις προς 
τόν χαριτόβρυτον ποιητήν καί συντάκτην 
της εφημερίδος Έφημερίς Καμπούρ-ογλοΰν, 
μεθ' ου έπαιζεν έκαρτέ. — Καί μήπως εγεί
ρατε τούς οφθαλμούς σας επάνω μου, εΐπεν 
εκείνος, διά νά μαντεύσω, κοκκώνά μου, τ ί 
φ ι λ ί θέλετε ; 

— Διά τήν θέσιν ιερέως έν Μικρομάνη 
τοΰ δήμου ©ουρίας εΐχον προταθή ώς υπο
ψήφιοι οί κκ. Κυριακόπουλος, Καντής καί 
Γ. Σπηλιώτης· άλλ' ώς θετικώς ήκούσαμεν 
μεταξύ τούτων ή I. Σύνοδος ενέκρινε τόν Γ. 
Σπηλιώτην, διότι έθεώρησεν αυτόν ώς τόν 
άγνότερον καί άμωμότερον διά τήν ιερατι-
κήν Οίσιν. 

Ό συντάκτης Γ. Διαμαντόπουλος. 

Έπεται Δικαστ. Παράρτημα. 


