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ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

Έ ν Α θ ή ν α ι ς και Π ε ι ρ α ι ε ΐ , 
ετησία οραχ. 10 , έξαμηνία δραχ. 6 

Έ ν τ α ΐ ς Έ π α ρ γ ί α ι ς , 
ετησία δραχ. 12 , έξαμηνία δραχ. 7 

Έ ν τ ω Έ ξ ω τ ε ρ ι κ ω, 
ετησία φράγ. 16 , έξαμηνία φράγ. 9 

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ, 

Δι ' έκας-ον στίχον διατριβών λεπ. 40 . 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8. 
ΑΕ αποδείξεις υπογράφονται παρά μό. 
νον του Παν. Η. Πηγαδιώτου. Αί έπι-
στολα! απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ 
συνδρομή εΐνε υποχρεωτική δΓ εν έτος 

και προπληρώνεται εις Αθήνας. 

ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ. 

ΑΝΑΓΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ. 
Παρήλθε τέλος πάντων και ή 5 Μαρτίου, 

καθ' ήν έχηρύχθη-έν τω μέσω 30 μόνον βου
λευτών ή έναρξις της βουλευτικής ταύτης 
συνόδου, άλλ' ή Κυβέρνησις του ανωτάτου 
ημών άρχοντος, μ' όλα τά συνήθη έκνομα 
μέσα και τάς τε"λουμένας Ουσίας, μ' όλα τά 
έκς-ρατεύσαντα εθνικά ατμόπλοια προς συλ-
λογήν βουλευτών, δεν ήδυνήΟη νά συνάθροι
ση μέχρι της. στιγμής ταύτης πλέον τών 
ΒΟ οπαδών της. Φρονοΰμεν άδιστάκτως, ότι 
ό'σαι και αν παρέλθωσιν ήμέραι δεν Οά ουνη-
θή νά κάμη άπαρτίαν, διότι πλην τών βου
λευτών τών άναδειχΟέντων διά της νοθείας, 
τής λόγχης και του εγκλήματος, ών ή πε-
πορωμένη καρδία δεν δύναται ν' άκούση 
πλέον τήν φωνή ν τής συνειδήσεως και τής 
Πατρίδος, ουδείς άλλος αληθής αντιπρόσω
πος, άφορων εις τά περικυκλοΰντα τήν Πα
τρίδα δεινά, θέλει προσέλθει, ίνα αύξηση αυ
τά και τά καταστήση αθεράπευτα. 

Πιστεύομεν λοιπόν και εΰχόμεΟα, ίνα μή 
κατορθωθή απαρτία, διότι τότε ίσως τά 
πράγματα τής ημετέρας χώρας έπανέλΟω-
σιν εις τήν ευθείαν καί όμαλήν όδόν ίσως 

οί κρατούντες πεισθώσι πλέον έχ τών πραγ
μάτων περί τής πλάνης των καί Οέσωσι 
φραγμόν εις τον χείμαρρον τής κυβερνητι
κής ακολασίας. Έάν δέ κατρρθωΟή, τότε 
ουδεμία υπάρχει έλπίς θεραπείας, διότι ό 
κίνδυνος, όστις έσταμάτησε διά τής έθνοσω-
τηρίου αποχωρήσεως τών αντιπολιτευομέ
νων, θέλει αύθις εξακολουθήσει μέχρις ου 
πραγματοποιηθώσι τά καταχθόνια τής Κα-
μαρίλλας σχέδια καί έπέλΟη ή έθν.συμφορά. 

Ά λ λ α , μή γενομένης απαρτίας, τί «| ενή-
σεται ; θά λάβη χώραν έτερον τι πραξικό
πημα, χορηγηθείσης αύθις τής διαλύσεως 
τή ένεστώσει Κυβερνήσει, θά σνηματισθή 
ά·/ροος ή ασθενής Κυβέρνησις, ή Οά κληθή 
ή καθαρά άντιπολίτευσις καί Οά ίκανοποιη-
Οώσΐν οί εθνικοί πόθοι; Περί τούτου λοιπόν 
σήμερον πρόκειται, καί περί τούτου όφείλο-
μεν νά όμιλήσωμεν. 

Βεβαίως δέν δυνάμεθα ποτέ νά πιστεύσω-
μεν, ότι ό ανώτατος ημών άρχων ήΟελεν 
έξαπατηθή ύπό τών συμβούλων αύτοΰ το
σούτον, ώστε νά χορήγηση τή παρούση Κυ
βερνήσει καί έτέραν διάλυσιν, ή άλλο τι, ΟΓ 
ου ήθελε καταστήσει αυτήν μακροβιωτέραν 

διότι ή τε διάλυσις καί παράτασις τής ζωής 
κυβερνήσεως μυριάκις έγκληματισάσης, καθ' 
ής ολόκληρων τό έθνος βοα, δέν εΐνε δυνα
τόν νά γείνη άνευ πραξικοπήματος, όπερ 
έξει όδυνηράς συνεπείας. Ή ένεστώσα Κυ-
βέρνησις έγένετο ανεκτή μέχρι τοΰόε, ότε 
ό ανώτατος ημών άρχων δύναται πλέον ν' 
άποβάλη πάν ίχνος αμφιβολίας, ότι αύτη, 
ώς άσεβης καί παράνομος, διεγράφη καί ά-
πεκηρύχθη ύπό του έθνους· αλλ εις τό έξης 
δέν δύναται νά διατηρηθή αύτη άνευ άσυγ-
γνώστου περιφρονήσεως τής εκδηλώσεως, 
τής θελήσεως καί τής επιθυμίας τοΰ ελλη
νικού λαοΰ. 

Επίσης δέν δυνάμεθα νά πιστεύσωμεν, 
ότι, άποπεμφΟείσης τής παρούσης Κυβερνή
σεως, ήθελε κληΟή εις τά πράγματα τής 
πολιτείας ά/ροος ή ασθενής Κυβέρνησις· 
διότι Κυβέρνησις, μή κεκτημένη τής αγά
πης καί τής ύπολήψεως τοΰ έθνους, κλη-
Οεΐσα, δέν δύναται νά ευρη παρ1 αϋτώ ευμε
νή ύποδοχήν, ώστε νά κανονισΟή ή συνταγ
ματική ανωμαλία καί Οεραπευθή ή πολιτική 
αύτη καχεξία. Οιαδήποτε καί αν η αύτη, 
και ίσων δήποτε αρετών καίάν ή κεκτημένη. 

Κ Η Π Ο Σ 

Η ΣΥΓΚΑΛΕΣΙΣ Τ Η Σ ΒΟΥΛΗΣ. 

Τήν Βουλή μας τήν Τετράδη εΐχεν ό Τζουμπές ανοίξει, 
Εις τον κόσμον για νά δείξη, 

"Οτι σκέπτεται ν ο μ ί μ ω ς τοΰ λοιπού νά κυβέρνηση-, 
"Ινα ούτω ή Πατρίς μας τάχιστα εύδαιμονήση, 

Καί γένη μεγάλ' Ε λ λ ά ς ! 
Ή ώς σήμερον μεγάλη καί απαίσιος κοιλάς ! . . 

Εΐχε κρεμασμέναις ρέβες 'ς τάς εξώθυρας καί πράσσα, 
Καί καθείς όπου έπέρνα ήρπαζ' άπ' αυτά κ' έμάσσα . . 
Ά λ λ ο ι ήσαν μέ καπίστρι, άλλοι δέ μέ τά σαμάρια, 
ΚΓ άλλοι (ήσαν πιστοί δοΰλοι) μ' άκαλλίγωτα ποδάρια· 

Πάντες έκραζον: Ε λ λ ά ς ! 
θά γενης μεγάλη τώρα . . . πλήν απαίσιος κοιλάς ! 

Ά λ λ ο ι είγανε κρεμάσει άπ' όπισω των κουοουνια, 
"Αλλοι πάλιν περπατούσαν ώς νά ήτον διά κούνια, 
ΚΓ άλλοι μέ κομψαΐς βελάδες καί πολύ ορθούς κολάρους, 
Έκαθούνταν εις τάς έδρας κ' έχασκον ωσάν τους γλάρους, 

Αέγοντες: πτωχή Ε λ λ ά ς ! 
θά σέ κάμωμεν μεγάλην ! . κΓ όχι κτήνη νά φυλάς ! 

'Έβλεπες 'ς τά θεωρεία, μέ έξωγκωμένον στήθος, 
Νά μοιρολογη καί κλαίγη τοΰ λαοΰ τό μέγα πλήθος . . 
Καί νά λέγουν: κΠοϊον αίσχος εις τήν γήν τών ημιθέων! 
«Ποίος εμπαιγμός καί χλεύη 'ςτούς υίώύς τόσων γενναίων!» 

Οί παρευρεθέντες ξένοι, 
Οιτινες τοσούτον βλέπουν τήν Έλλάό' ατιμασμένη ! . 

Τοΰ Συντάγματος σημαίαν άλλοτ' έφερε 'ς τήν χείρα, 
Τώρα., οίμοι!. δυστυχία! κλαίγ' ώς ορφανή καί χήρα· 

4ναι τής ρίπτουν μέ τήν βίαν 'ς τήν ποόιάν της τό κριθάρι, 
Γιά νά τρώγουν οί τριάντα όπου φέρουν τό σαμάρι. 

Χαίρε, χαίρε, ώ Ε λ λ ά ς ! 
"Οπου ζής δεδοξασμένη ! . . ώς απαίσιος κοιλάς ! . . 

ΑΡΙΣΤΟ ΦΑΝΗΣ 



όταν δέν ήνε απόρροια της θελήσεως του 
και δεν θεραπευτή τάς προλήψεις του, εΐνε 
αδύνατον νά προσέλκυση τήν εύνοιαν και 
τον σεβασμόν αύτοΰ. Έν τοιαύτη δε περι
πτώσει πώς δύναται νά ύπαρξη χωρίς νά 
μεταχειρισθή όσα αί μέχρι τοΰδε ασθενείς 
Κυβερνήσεις έκνομα και αντισυνταγματικά 
μέσα προς έξασφάλισιν αυτής έν τη εξου
σία ; "Αλλως τε δέ πώς Οά κληθή, όταν 
δεν ύποσχεθή τήν πραγματοποίησιν τώνύπό 
τών αυλικών διαγεγραμμένων σχεδίων, υπέρ 
ών ήδη έξεσπάθωσαν ; Ή ελευσις λοιπόν 
τοιαύτης ασθενούς Κυβερνήσεως, ενώ άφ' 
ενός δεν θεραπεύει τάς έθνικάς επιθυμίας, 
άφ' έτερου άφίνει άμετάβλητον τό σύστημα 
τών προσωπικών Κυβερνήσεων, περί της με
ταβολής τοΰ οποίου πρόκειται· επομένως 
όιά της αλλαγής τών προσώπων, διατηρου
μένου τοΰ ολέθριου προσωπικού συς-ήματος, 
ουδέν άλλο κατορθωθήσεται ή ή παράτασις 
τών δεινών τοΰ έθνους, ή έξασθένησις και ό 
μαρασμός, μέχρι της τελείας αύτοΰ κατα
στροφής. 

Εΐνε ανάγκη νά όμιλήσωμεν και περί της 
Κυβερνήσεως της έρειδομένης έπί της αγά
πης και της ύπολήψεως τοΰ λαοΰ ; Εΐνε 
ανάγκη νά όμιλήσωμεν περί της ισχύος Κυ
βερνήσεως υπό τοΰ έθνους έκδηλουμένης ·, 
"Οπου επικρατεί τό συνταγματ. πολίτευμα, 
εκεί πάσα συζήτησις κατά τοιαύτης Κυβερ
νήσεως δεν εΐνε επιτετραμμένη, διότι τό συν-
ταγμ. πολίτευμα ουδέν άλλο έχει έρεισμα 
ή τούς ισχυρούς βραχίονας της έκτου έθνους 
άπορρεούσης Κυβερνήσεως* επομένως πάσα 
συζήτησις αμφισβητούσα τήνπαραδοχήν αυ
τής εΐνε ού μόνον αλυσιτελής, αλλά και α
νατρεπτική της βάσεως τοΰ συνταγμ. πολι
τεύματος. Τήν υπαρξιν τοιαύτης Κυβερνή
σεως ουδείς άλλος έτόλμησε ν' αμφισβήτη
ση πλή / εκείνων, οιτινες ώπλίσθησαν μέ τήν 
καταχθόνιον ίδέαν της ανατροπής τοΰ Συν-
τάγματος και της καθιερώσεως τοΰ άπολυ-
τΐσμοΰ· ουδείς ευσυνείδητος συνταγματικός 
πολίτης, πλή ν τών ύπό τοΰ έθνους αποκρου
σμένων και τήν δύναμιν αυτών έκ τής αυ
λής άντλούντων, ήμφισβήτησε τήν υπαρξιν 

αυτής. Συνταγματικόν πολίτευμα δεν δύνα
ται νά ύπαρξη, όπου δεν υπάρχει εθνική 
Κυβέρνησις· ή ύπαρξις αμφοτέρων εινε το-
σοΰτον συνδεδεμένη, ώστε διά τής κατας-ρο-
φής τοΰ ενός συνεπάγεται και ή κατα»- :Ρ0-
φή τοΰ έτερου. "Ινα λοιπόν δια·»ηρήται έν 
ισχύει τό συνταγμ. πολίτευμ* και έκπλη-
ρώνται οί εθνικοί πόθοι, ανάγκη νά καλη-
ται εις τήν διεύθυνσιν τών πραγμάτων της 
πολιτείας Κυβέρνησα εθνική. Πάσα δέ εναν
τία σκέψις, εξερχόμενη της συνταγματικής 
γραμμής, έχι'- άείποτε ώς αποτέλεσμα τήν 
συνταγμ«τικήν άνωμαλίαν και τήν κοινω
νική-/ άποσύνθεσιν, ήν άπό πολλοΰ αισθάνε
ται ό τόπος. 

"Αλλως προς τι έγένετο τό Σύνταγμα ; 
Ιίρός τί ερωτάται ό κυρίαρχος λαός, όταν 
έκ τών προτέρων ή Οέλησις αύτοΰ άποκρού-
ηται ; ή μή αρά γε έν τή έκτάσει της χώ
ρας δεν εΐνε δυνατόν νά εύρεθή ή Οέλησις 
τοΰ έθνους, ή μόνον έν τή πλειονοψηφούση 
μερίοι της εθνικής αντιπροσωπείας ; άλλ' έν 
σώματι μή έκφράζοντι τήν αληθή τοΰ έθνους 
Οέλησιν και καταρτισθέντι διά πολλών εγ
κλημάτων πώς δύναται τις νά ζητήση τήν 
Οέλησιν τοΰ έ'Ονους έν τή κυβερνητική πλειο-
νότητι; Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει πόθεν 
άλλοθεν Ο' άρυσθή τις άψευδεΐς πληροφο
ρίας περί τοΰ έθνικοΰ φρονήματος ή έκ της 
πασιφανοΰς εκδηλώσεως τοΰ λαοΰ και έκ 
τής επικρατούσης έν τω σώματι καθαράς 
αντιπολιτεύσεως ; 

Αοιπόν δέν εΐνε δυνατόν νά διατηρηθή έπί 
πλέον ή ενεστώτα Κυβέρνησις άνευ περι
φρονήσεως της εθνικής θελήσεως, άνευ πρα
ξικοπήματος, ούτινος τάς φοβέρας συνε
πείας μόνοι οί μωροί και αναίσθητοι δέν δύ
νανται νά έννοήτωτιν. Έπίτης δέν εΐνε δυ
νατόν νά κληθή άχροος ή ασθενής Κυβέρ-
νησις αποκρουσμένη έν τή συνειδήσει τοΰ 
έθνους, χωρίς νά διατηρηθή τό αυτό προσω-
πικόν κυβερνητικόν σύστημα, ή αυτή συν
ταγματική , ανωμαλία, ό μαρασμός και ή 
κοινωνική άποσύνΟετις. Μόνη εθνική Κυβέρ-
νησις, ής ή έχίήλωσις έγένετο άπό πολλοΰ 
τοις πάσι καταφανής, δύναται νά έπαναφέρη 

τήν έκτροχιασθεΐσαν συ^τα^· -""'Ψ Ρψ.*" 
νήν εις τήν ά?-."/, ^ ΐ Τ τ ρ ο ^ α ν καΐ νά 
έκπλ·/;θ''·'ίί τ ° ύ ς πόθους ολοκλήρου τοΰ έλ-
7^ /ΐσμοΰ. 

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ . , 

Ό Βυφέ, εις όν εΐχεν άνατεθή ό σχημα
τισμός τοΰ γαλλικοΰ υπουργείου, κατήρτι-
σεν αυτό ύπό τήν προεδρίαν του. Ούτος ές-ίν 
έκ τών δημοκρατικών τών τούς συντακτι
κούς νόμους ψηφισαμένων. "Ηδη ή συνέλευ-
σις εξακολουθεί ασχολούμενη εις καθαρώς 
νομοθετικά έργα. Ιδέα δέ υπάρχει, ότι άν 
ταχέως έπιψηφισθοΰν τά ύπό συζήτησιν νο
μοθετικά έργα Οά διαλυθή. Αί ραδιουργία», 
τών βονοπαρτιστών χωροΰσιν ύπερμέτρως. 
Έκ τών γαλλικών εφημερίδων μανΟάνομεν, 
ότι διανέμονται τοις άγρόταις βονοπαρτικά 
χρεώγραφα μέλλοντα ν' άποφέρωσι τόκον 
15 0[() άφ' ής στιγμής άναβή εις τον θρό
νο ν ό Ναπολέων Δ'., τινά τών χρεωγράφων 
τούτων άνακαλυφΟέντα παρά τίνος βουλευ
τού εστάλησαν εις τήν άνακριτικήν επιτρο
πών τής συνε"λεύσεως. Έν Νανσύ άνεκαλύ-
φθη βονοπαρτική συνωμοσία, συνεπεία τής 
όποιας συνελήφθησαν διάφοροι στρατιώται 
και υπαξιωματικοί* εις τήν συνωμοσίαν ενέ
χεται και ό ήδη φρούραρχος τοΰ Νανσύ. 

Έν Ισπανία οί Καρλισταί κάμνουσιν αλ
λεπάλληλους θριάμβους. Ό Αόμας, αντί νά 
έπιτίθηται, αμύνεται εντός τών χαρακωμά
των του κατά τών άπαύστων επιθετικών εκ
δρομών τών ανταρτών η δέ κυβέρνητις <τέλ-
λει άκαταπαύττως νέας επικουρίας. 

Τό κοινοβούλιον τής Γερμανίας παρεδέ-
ξατο μετά μεγάλης πλειοψηφίας τό νομο-
σχέδιον, δι' ού καταργούνται αί επιχορηγή
σεις τών άντιταχθέντων κατά τών Νόμων 
τής αυτοκρατορίας επισκόπων καίέφημερίων. 

ΔΙΑΦΟΡΑ. 

Τήν παρελθ. Τετάρτην, 5 Μαρτίου, έκη-
ρύχΟη ή εναρξις της έκτακτου ταύτης βου
λευτικής συνόδου. Κατά τήν ήμέραν έκείνην 

Π Ο I Κ I Λ Α. 

Πόσον ώραΐον εΐνε νά πλέωμεν μέ εθνικά 
ατμόπλοια, έλεγον προ ήμερων οι βουλευ-
ταί Ναυπλιώτης και Ζαλώνης προς τον κ. 
Ζωχιόν δέν έχετε ίδέαν, φίλτατε, οποίαν 
εύχαρίστησιν αίσθανόμεθα, όταν ταξειδεύω-
μεν μέ τοιαΰτα και μάλιστα μέ τήν άτμο-
ημιολίαν Π ά ρ α λ ο ν. — Τό πιστεύω, εΐ-
πεν ό κ. Ζωνιός, ότι ή εύχαρίστησις σας εΐνε 
μεγάλη και ανέκφραστος διά τήν Π ά ρ α-
λ ο ν, καθόσον μέ αυτήν ταξειδεύουν πάν
τοτε οί δήμιοι και ή λαιμητόμος· όθεν δι
καίως πρέπει νά σεμνύνετθε σεις και οί ό
μοιοι σας έπί τή τ ι μ ή , ήν σάς κάμνη ή 
Κυβέρνησις διά τής Η α ρ ά λ ο υ. 

Παρατηρών χθες συνομιλοΰντας ιδιαιτέ
ρως τον ύπουργόν Βαλασόπουλον και τον 
γυμνασιάρχην ΙΙετρήν, ό κ. Φρειδερίκος, ή -
ρώτησε τον φίλον Υυκάκην, οποίαν διαφο
ρά ν βλέπει εις τόν ένα άπό τον άλλον, κα
τά τε τό ανάστημα, τό πάχος, τά γράμμα

τα, τάς γνώσεις και τήν κοινωνικήν βαρύ
τητα ; — Μίαν και τήν αυτήν και εις τούς 
δύο, άπήντησεν εκείνος, διότι, ό,τι ό μέν λέ
γει, ό έτερος και τό εκτελεί ταχέως. — 
"Ωστε και οί δύο εΐνε άνθρωποι — μεγάλης 
διαφθοράς, έσπευσε νά είπη ό καλοκάγαθος 
Αυκάκης. — Απατάσαι, φίλε μου, νά λέ 
γης τής διαφθοράς! . . Εΐνε άνθρωποι τό
σον ομοιόμορφοι, όσον οί δύο γαμβροί τοΰ 
Τζουμπέ, Νικουτόπουλος και Πατρινός. 

Έξοχώτατε Αριστοκράτη Δόκτ, έλεγε 
προχθές ό ιατρός Μπενιζέλος πρός τόν μέ-
γαν τοΰτον τής ιατρείας πατέρα, τό ίατρο-
συνέδριον έν έκτάκτω μεγάλη συνεδριάσει, 
καθ' ήν όλοι οί ενταύθα ιατροί ελαβον μέ
ρος, μή δυνηθέν νά διάψευση ούτε καν νά 
έννοήτη τά ορθά και σοφά διδάγματα σου, 
τά εις τό περι^ρ^ύδαστον σύγγραμμα σου ή 
«Μάστιξ τής Άγυρτείας» περιεχόμενα, α
πεφάσισε παμψηφεί, όπως έξιλεωΟή ενώπιον 
σου, νά ώκοδομήση Δοβοκομεΐον και ν' άνα-

'λάβης σύ και μόνος τήν διεύθυνσιν αύτοΰ. 
— Και άλλοτε εΐπον, άπήντησεν ό σοφός 
ούτος τοΰ αιώνος μας, ότι δέν είμαι κτη
νίατρος διά νά δεχθώ τάς παρά τοΰ ίατρο-
συνεδρίου σας προσφερομένας μοι θέσεις. 
Δύναται λοιπόν νά διωρίση τόν ίκανότερον 
και καταλληλότερο έκ τών ομοίων σου, 
και τοιοΰτον προτείνω εγώ τόν Μπαλάνον, 
άφοΰ δέν μένει καιρός τοΰ Όρφανίδη ώς έκ 
τών πολλών άλλων θέσεων του. 

ΣΥΜΒΟΥΑΑΙ ΝΤΚΟΥΤΟΠΟΥΑΕΙΑΙ. 

θέλω νά κασσιτερόνω σιδηρά άγγεΐα.—^ 
Μή ήσαι καλατζής και σύ, ή μή έπιΟυμής 
νά μάθης τέχντν ήν άλλοι άφίνουν διά παν
τός ; Άδιάφορον Οά σέ διδάξω, χρυσέ μου, 
τόν τρόπον ώς διδάσκω και τόν Συγγρόν 
πώς νά καταβρόχθιση τούς φόρους τοΰ δη
μοσίου. "Ακουσον καθάρισον πρώτον τήν 
έπιφάνειαν τοΰ αγγείου σου εντός ήραιωμέ-
νου Οειϊκοΰ οξέως, είτα άπόπλυνον δΓ ϋδα-

παρήσαν έν τώ Βουλευτήριο) περί τούς 30 
μόνον βουλευτάς. Τό περίεργ-ον εΐνε, ότι 
πρός άναπλήρωσιν τών ελλειπόντων παρε-
κάΟησαν έν τοις βουλευτικοΐς έδωλίοις, έπί 
τούτω προσκληΟέντες, διάφοροι υπάλληλοι. 
Τό δέ περιεργότερον και άξιομνημονευτότε-
ρον, όπερ ύπήρξεν αληθής και αξιοπρεπής 
άπεικόνισις τοΰ φρονήματος τοΰ έλλ. λαοΰ, 
εΐνε ή άκρα σιωπή, ήν τά ακροατήρια έτή-
ρησαν εις τάς έν τέλει επευφημίας ύπό τής 
Κυβερνήσεως καί τίνων οπαδών αυτής βου
λευτών. 

— Ή Κυβέρνησις τοΰ ανωτάτου ημών 
άρχοντος, ένώ προ τοσούτων ήμερων έκοι-
νοποίησε τό Διάταγμα τήςσυγκαλέσεως της 
Βουλής καί ειδοποιεί τούς φίλους της όπως 
σπεύσωσιν ένώ προ τόσων ήμερων έχει εις 
ένέργειαν τά εθνικά ατμόπλοια όπως μετα-
φέρωσιν ένταΰθα τούς πιστούς, άλλά δέν ή-
δυνήθη νά συλλέξη πλέον τών 30, ούχήτ 
τον εξακολουθεί νά εξαπατά τό κοινόν, ότι 
θά έλθωσι καί έτεροι. Άπεφάσινεν ή ταλαί
πωρος νά ζήση διά τοΰ ψεύδους καί τής ά
πατης· άλλ' ώς πότε ό ημέτερος ήγεμών θά 
τήν ανέχεται; 

— Έν τω χωρίω Σπητάλι τοΰ οημου 
Εύας τής Μεσσηνίας, έφονεύθη κατά λάθος 
ό Χ. Α. Αναστασόπουλος* έν δέ τω χωρίω 
Καρτερο'λιΌ), γ νομένης συμπλοκής, καθ1 ή· 
πολλοί πυροβολισμοί ελαβον χώραν, έπλη 
γώθη επικινδύνως ό Γ. Γκόνος· έν τώ χω 
ρίω Κατσαρού τέσσαρες χωρικοί έφόνευσαν 
τήν θυγατέρα τοΰ Γ. Τράγου, Βασίλω 

Επίσης έν Αακωνία έν τώ χωρίω Νομι-
τζή τοΰ δήμου Αεύκτρου, έφονεύθησαν ένε
κα συγκρούσεως διά τήν έκλογήν τών α
γροφυλάκων κατά λάθος δύω γυναίκες 
ωσαύτως εις τόν δήμον Άβίας οι Σ. Κολο-
κοτρίνης καί Α. Κεφαλέας, Ν. Κουμαντα-
ρέας καί ή Σταυροΰλα Γιαννουλέα, έφονεύ
θησαν, ό δέ Γ. Γιαννουλέας έπληγώΟη και. ταξύ τοΰ Όρφανίδου άδικον καί παράλογο 

λέως, πολ).οί προελήφθηοαν φόνοι, οίτινες 
μέλλον νά συμβώσι μεταξύ τών συγγενών 

τών φονευθέντων. 
ΕντεΰΟεν βλέπουσιν οί άναγνώσται, ότι 

έκτος τών φόνων, οίτινες άλληλοδιαδόχως 
έπισυμβαίνουσιν ανά τήν Ελλάδα καί τής 
ακολασίας καί άθεμιτουργίας τής προϊστα
μένης Κυβερνήσεως καί τίνων εύπειθών αυ
τής οργάνων, ουδέν άλλο λαμβάνει χώραν. 

— Προ πολλών ήμερων είχομεν ακού
σει περί τοΰ έν τώ δήμω Αριστομένους ευ
ρεθέντος δήθεν θησαυρού παρά τίνος πτω-
χοΰ χωρικοΰ, άλλ' ούδεμίαν έδώκαμεν, ώς 
καί άπαντες, προσοχήν εις τοιούτους πλα-
ς-ούς, ώς τής Κορίνθου, μύθους. Ή έν Μεσ
σηνία όμως άντίορασις κατά τών εντίμων 
καί ήσυχων πολιτών δέν άφησε νά παρέλθη 
ό μύθος ούτος· άλλ' εύροΰσα τόν καιρόν καί 
καταστήσασα αυτόν αληθή καί σπουδαΐον 
προέβη κατά τοΰ δύστυχους πο7α'του καί 
τής συζύγου του, τών εύρετών τοΰ ανυπάρ
κτου Οησαυροΰ, εις πρωτοφανή βασανιστή
ρια, ώς εμφαίνονται έν τη μηνύσει τοΰ βα· 
σανισΟέντος χωρικοΰ. Ή δέ εξουσία αντί νά 
τιμωρήση τά άνθρωπόμορφα ταΰτα τέρατα, 
τουναντίον προσεπάθησεν, όπως καλύψη τά 
εγκλήματα αυτών καί τ' άφήση νά μιαίνωσι 
τό ώραΐον τής Μεσσηνίας έδαφος· ό δέ Νο
μάρχης, ίνα μή φανή υποδεέστερος φίλος 
τής διεπούσης πολιτικής κατέστησε τόντμΰ 
θον γεγονός. 

— Ό συμπατριώτης μας κ. Ίω. Σπανί-
δης δούς πρό τίνων ήμερων τάς ενώπιον τών 
καθηγητών τής Νομικής σχολής εξετάσεις 
αύτοΰ ήξιώθη επαξίως τοΰ διδακτορικού δι
πλώματος του. ^υγχαίροντες όθεν άπό καρ
δίας αυτόν, εύχόμεθα, ίνα καί εις τόν πρα-
κτικόν βίον ωσαύτως ευδοκίμηση 

— Ό ειρηνοδίκης τής Νοτίου πλευράς 
Αθηνών δέν ήρκέσθη εις τήν καθ' ημών με 

ρίως. Α'ιτία τής αιματηράς ταύτης συμπλο 
κής ύπήρξεν ή μή έξ άνα"λογίας διανομή 
τών κατ" έκείνην τήν ήμέραν πωλουμένων 
ιχθύων. Χάρις όμως εις τήν ταχεΐαν έκεισε 
μετάοατιν 

άπόφασίν του, άλλ' εξακολουθεί έπιρρίπτων 
μομφάς άδικους καί κατ' αλλότριων προσώ 
πων, λαβόντων μέν μέρος πρίί? ύπεράσπι 
σιν τών υποθέσεων μας, άλλ' έν παντελεϊ 

τοΰ έν Καλάμαις άντεισαγγε-'αγνοία διατελούντων τών κατ' αύτοΰ ύφ 

ημών καί μόνων γραφομένων, ώς ενδιαφε
ρομένων. Φαίνεται, ότι ή θέμις τόν άπε-
κήρυξεν. 

— Επανειλημμένως είχομεν ερωτήσει 
όν έν Κέρκυρα κ. Άρκαδινόν διατί έβράδυνε 

νά έκκυβεύση τήν έξοχικήν οΐκίαν του κλπ. 
/.ετά δέ τήν έπανειλημμένην ταύτην έρώτη-
σίν μας, έλάβομεν άπάντησίν του, δι' ής μάς 
πληροφορή, ότι έβράδυνε τήν έκκύβευσιν αυ
τής, διότι δέν εΐχον έκποιηθή άπαντα τά 
γραμμάτια· ένεκεν δέ τούτου έζήτησε δι' αί-

ήσεώς τουπαρά τοΰ υπουργείου ένιαύσιον ά-
δειαν, όπως κατορθωθη ή έκποίησις αυτών, 
έπί τη ρητή συμφωνία νά έκκυβευθή ή οικία 
έν τή χορηγηθείση ύπό τοΰ υπουργείου προ
θεσμία άνευ ετέρας αναβολής. Επομένως: 
εσφαλμένως έγράψαμεν, ότι τά εισπραχθέν
τα δέν θά δυνη^ή νά τά χώνευση ό κ. Ά ρ -
καδινός, άφοΰ ευτυχώς δέν τά έφαγεν. 

Ά λ λ ' ό κ. Αεβίδης, όστις εισέπραξε διά 
την έκκύβευσιν τής ένταΰθα οικίας του περί. 

άς 25 χιλ. δρ., πώς δέν μάς άπαντα, διατί 
έβράδυνε νά έκκυβεύση αυτήν ; ή μήπως ό 
κύριος ούτος όσα έφαγε τά έχώνευσεν ; 

— Έν νώ γραφείω της Ιεράς Συνόδου 
υφίσταται αναφορά τις τών κατοίκων τοδ 
χωρίου Μικρομάνης κατά τοΰ έκεΐ καλογή-
ρου τοΰ 'Αγίου "Ορους Δ. Ααυριώτου, ήτις 
εισέτι δέν ελήφθη ύπ' όψιν παρακαλοΰμεν 
όθεν τόν σεβασμιώτατον πρόεδρον αυτής νά 
νά ένεργήση τήν αί'τησιν τών εΐρημένων κα
τοίκων, καθότι, πιστεύομεν, εΐνε δικαία. 

Πρό τίνος καιροΰ βλέπω εις τόν έν Σύρω-
«'Άργον» διατριβάς τινας—άς τάς ονομά
σω ούτω πρός ςΊγμήν— καθαπτομένας τής 
ύπολήψεως τοΰ κ. Έμ. Βεκερέλλη, καί φέ
ρουσας ύπογραφήν « Ε λ έ ν η » . Έκ τής ανα
γνώσεως τών έν λόγω διατριβών δέν δύνα-
μαι ή νά τυγχαρώ -ήν κυρίαν Έλένην, διότε 
γράφει ώς λίαν έ μ π ε ι ρ ο ς καί ούν ί ώς δ ό-
κ ι μ ο ς διατριβογράφος! καί καθόσον μάλι
στα, κατά τήν έπίσημον διαβεβαίωσιν τοδ 
«"Λργου»; τυγχάνει στενή φίλη τής άλλης 
Ελένης τής δοκίμου. Φαίνεται, ή κυρία 
αϋτη,νάέχη μόνον κύριον έργον τήν έφεύ-

τος τό άγγος, ακολούθως θές αυτό έντος 
17 μέτρων ύδατος έχοντος έν μέτρον άμω-
νικοΰ άλατος, χώνευσον έπειτα εκατόν μέ
τρα καΟαροΰ κασσιτέρου μετά τριών χαλκού 
καί έν τώ μίγματι τούτω βάψον τό σιδη
ρούν άγγος καί έξεις αυτό λαμπρώς κασ-
σιτερωμένον. Ούτω έπραττον όταν έπαγγε-
λόμην τόν κα7,αντζήν, ούτω πράττω καί 
ήδη εις τά ξύλινα α γ γ ε ί α τοΰ πενΟεροΰ 
μου καί εις τά μοΰτρα τά εδικά μου καί 
είμεθα τόσον π α σ τ ρ ι κ ο ί. 

Έκαυσα τό στομάχι μου· πώς νά τό θε
ραπεύσω ; — Ά ν ήσο βουλευτής Οά σέ όιεύ-
θυνον εις τό φαρμακεΐον τοΰ Ταμείου· άν 
ήσο δικηγόρος θά σέ παρέπεμπον εις τόν 
εισαγγελέα Αουριώτην άν ήσο γραμματεύς 
τοΰ Αρείου Πάγου εις τοΰ Γκαρμπολά· άν 
ήσο δημοσιογράφος εις τήν όργήν τής «Βελ
τιώσεως» μου· επειδή όμως και είσαι δυς·υ-
χής μάγειρας Οά σέ συμβου/,εύσω νά κα-
τασκευάσης ένα ζαρόπηγμα διά νά Οερα-
πευθής εντός τής ημέρας. Αάβε 16 δράμ. 

καθαράς κιμωλίας γής, ίσην ποσότητα μα
γνησίας, 24 δρ. κόνιος άραβικοΰ κόμμυος, 
24 δρ. αμύλου, 100 δρ. λευκής σακχάρεως 
καί πνεΰμα λεμονιού ίκανόν ί'να άρτύση τό 
μΐγμ,α· τοΰτο νά τό πίης εις τρεις οόσεις 
εντός τριών ωρών, καί έσω βέβαιος ότι ό 
στόμαχος σου Οά γείνη τόσον ύγει';ς, ώστε 
Οά καταβρόχθισης καΙρά χωνεύης πάν τό 
πραστυχόν, ώς ό Βαλασόπουλος τά αρχιε
ρατικά δώρα κλπ., χωρίς ποτέ νά βλαφΟής. 

ΣΠΟΥΔΑΙΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. 

Ό Δήμος τοΰ «Μέ?.λοντος», όστις έχει 
κεφαλήν πολύ μεγβίλην, μύτην επίσης, 'μά-
τια μεγάλα, αυτιά μεγάλα, ποδάρια μεγά
λα, χέρια μεγάλα, στόμα μεγάλον, πόλκαν 
ώραίαν μεγάλην, γενειάδα ασπροκόκκινοι 
μεγάλην, άνήρ μ ε γ ά λ ο ς καί καθ^όλα 
ώραΐος, πνευματώδης καί λίαν ευαίσθητος 
τήν καρδίαν, ειδοποιεί τάς τε κυρίας, νεα
νίδας, παραμάννας καί υπηρέτριας τών Α 

θηνών, ότι εκθέτει εαυτόν εις Ααχεΐον πρός· 
πρός δύω λεπτά τό όνομα, ύπό τούς έξης 
όρους: Έάν πέση εις νεαν άγαμον, νά τόν 
πάρη σύζυγον έάν δέ εις κυρίαν έγγαμον, 
νά τής γείνη νεροκουοαλητή;· έάν εις πα-
ραμάνναν, νά της πλένη τά πανιά· έάν δέ 
εις ύπηρέτριαν, νά τής καθαρίζη τήν κου
ζίνα. Ό κατάλογος έπεκυρωΟείς, ετέθη εις 
κυκλοφορίαν ύπό τοΰ συναδέλφου του κύρ. 
Κωνστ-Αγγελή. 

Εντός τών καταστημάτων τοΰ Α. Κορο-
μηλά, συνεστήθη γραφεΐον γενικών αναφο
ρών, διευΟυνόμενον ύπό τοΰ γνωστού τοις 
πάσι διά τάς πρωτοτύπους ευφυίας του κύρ 
Γιαννάκη Καμπούρογ—βοΰς.Εϊς τό εϊρημέ-
νον γραφεΐον γίνονται, συν τοΐς άλλοις, έπί 
μ%τριωτάτη πληρωμή, ερωτικά ραβασάκια, 
ποιήτεις οίωνοήποτε ευγενών εκφράσεων, 
έπιστολαί πρός έξοχα πρόσωπα, καί τέλος 
πάν παράπονον οίαςδήποτε απαιτήσεως. 

Κατά τήν όδόν Αχαρνών, πλησίον τοΰ 



ρεσιν ωραίων καί πομπωδών τίτλων, δι' ών 
νά περικοσμη τά μέτωπα τών επιστήθιων 
της, άτινα φέρουσι τον άνεξάληπτον τύπον 
τών διαφθορέων καί Τοΰτο εΐνε με
γάλη τιμή δΓ εκείνους οιτινες ευρίσκονται 
ύπό τήν προστασίαν της, καί όταν ούτοι 
εΐσίν άδαεΐς καί άπειροι καί πλέουν εις τον 
γυναικείον ωκεανό ν ώς δόκ ιμο ι . 

Δέν προτίθεμαι νά υπερασπισθώ τόν κα-
πηλικώς ύβριζόμενον κ. Βεκερέλλην, όν ό 
αξιότιμος τοΰ «Άργου» συντάκτης όιαβε-
βαιοί επί τή τ ι μ ή του, ότι ή γράφουσα 
γράφει εξ αισθήματος ε ύ γ ε ν ο ΰ ς!, καθό
σον ό νέος ούτος δέν Ινει ανάγκην τής ιδι
κής μου υπερασπίσεως, καί καθόσον οί γνω
ρίζοντες αυτόν τόν έκτιμοΰν καί ύπολήπτον-
ται δεόντως· θέλω όμως γράψει ολίγα τινά 
περί τοΰ προστατευομένου φίλου τής φίλης 
τής Ελένης. 

Φαντασθήτε λοιπόν ένα φίλον αυτής δ ό-
κ ι μ ο ν, εντός λέμβου, άνευ πηδαλίου, άνευ 
ιστίων, άνευ κοπών, νά πλέη καρκινικώς καί 
αμέριμνος είς άνοικτόν γαληνιαΐον πέλα
γος· οποίας ουράνιους οπτασίας βλέπει ί 
όπόσας ονειροπολήσεις άναπωλεϊ εις τήν 
μνήμην ! παντοΰ όπου στρέψει τους οφθαλ
μούς, παντού τάς χάριτας βλέπει ώσεί εξ 
ούρανοΰ κατερχομ&νας καί ενώπιον του λου-
ομένας ! . . Έ , τόν δόκιμο ν τούτον, ουχί 
ναυτικόν, — άπαγε ! — έραστήν, δέν ήθελε 
τόν φθονήσει πάς τις διά τάς όπτασιακάς 
ήδονάς καί διαχύσεις τής ευαίσθητου καρ
δίας του ·, δέν ήθελεν επιθυμήσει, καί ναύαρ
χος έάν ήτο, νά εύρίσκετο είς τήν λέμβον 
έκείνην καί νά έβλεπεν ό,τι καί ό δ ό κ ι μ ο ς 
ναυτικός ; — διάβολε ! ναυτικός . . έρας-ής 
ήθελα νά εί'πω. —Βεβαίως πάντες ήθελον 
τόν φθονήσει καί μισήσει τόσον, όσον αυτός 
άγαπα νά βλέπη ενίοτε τάς θελκτικάς Έλέ-
νας λουομένας καί έμπροσθεν του νορευού-
σας, νά τάς όδηγή δέ χοροπλεγμένας είς 
φιλικό ν θάλαμον, όπως λάβη άμοιβήν, ούγΐ 
φιλί, αλλά φιλικά τινα μειδιάματα τοΰ τυ
χόντος ίσχυροΰ φίλου του . . . Ά λ λ ' όταν 
έν μέσω τών θελξικαρδίων τούτων ρεμβα
σμών έγερθη θύελλα τις, τότε ό δύσμοιρος 

δ ό κ ι μ ο ς , τί μέλλει γενέσθαι ; Ό δυ<-;υχής! 
άπαξ εις τοιαύτην θέσιν ευρεθείς, Οά κλαύ-
ση πικρώς τό μ α ΰ ρ ο οί μο ι χ ά λ η του! 
καί γονυπετής μέ τεταμένας χείρας θά δέη-
ται, όπως φιλάνθρωπος τις ιχθύς, ή μάλ
λον ωραία τις γοργόνα, τόν σώση ώς άλ
λον Ίωνάν. 

Καί ιδού, ώ τοΰ θαύματος! ή φίλη τής 
φίλης Ελένης, λαβοΰσα μορφήν γ ο ρ γ ό 
νας, έρρίφθη είς τόν δημοσιογραφικόν ώκε-
ανόν, έπλησίασε τήν πλήρη ακαθαρσιών κλι-
δωνιζομένην λέμβον, καί, καθ'ήν στιγμήν 
έμελλε νά καταποντισθή αύτανδρος ή ύπό-
ληψις τοΰ ήθ ικοΰ φίλου της, ώς είς τήν 
κοινωνίαν τής Χαλκίδος καί άλλαχοΰ, τόν 
έλαβεν εκ τής κόμης, καί σύρων αυτόν ανά 
τήν Σύρον, τόν άφησε προς στιγμήν είς τάς 
άκτάς τοΰ Πειραιώς λυπόθυμον. Ό ταλαί
πωρος! έλυπήθη κατάκαρδα, καί ουχί έφο-
βήθη, διά τό άπό τών οφθαλμών του άπω-
λεσθέν, ίσως διά παντός, Έλένειον πανό
ραμα . . . 

Αναγκάζομαι νά ς·αματήσω σήμερον έως 
εδώ, όπως ίδω, καμαρώσω καί περιποιηθώ 
πρεπόντωςτόν λιποθυμημένον νέον γαμβρόν 
μου καί κλάψω ώς φιλόστοργος μήτηρ τό 
μαΰρο χ ά λ η του, επειδή ή έν τή θαλασσή 
μικρά αγωνία του τόν έκαμε κατάμαυρο ν 
καί ομοιάζει ήδη ή λ ι ό κ α υ τ ο ν νέον τής 
Αραβίας. Είμαι λοιπόν ήναγκασμένη ε γ ώ 
ή πενθερά, καί ού/ί ή φίλη "Ελένη, νά τόν 
λούζω, νά τόν κτενίζω καί νά τόν στολίζω 
σάν γαμβρόν, διά νά φαίνεται εύμορφος 
καί μ ε γ α λ ο π ρ ε π ή ς , ώς εΐνε, νέος! 

Σ ο φ ί α. 

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Ή Σ Ε Ι Σ . 
•Τό Τυπογραφείον καί γραφεΐον τοΰ Αρι

στοφάνους, μετεφέρθη είς τήν συνοικίαν 
«Βορρέως Βρύσιν», πλησίον τοΰ τυπογρα
φείου τής «Παλιγγενεσίας». 

— Παρακαλοΰμεν καί αύθις τούς καΟυ-
στεροΰνταςτήν συνδρομήν των συνδρομητάς 
μας νά σπευσωσιν είς τήν άπότισιν αυτής, 
άλλως θά σπεύσωμεν ημείς νά κλητεύσω-
μεν καί σατυρίσωμεν αυτούς. 

τυπογραφείου Δράκου, πωλείται κρασί ρε-
τσινάτον πρώτης ποιότητος, προς 30 λεπτά 
τήν όκάν. Συνιστώμεν αυτό είς τούς Παπα-
δόπουλον, Σαπουντζήν, γερο-Κορομηλάν, 
καί Μπέσαν. 

Έν τοίς πολιτικοϊς δελτίοις τής Στοάς 
υπάρχει Μεσσηνέζιον πνεΰμα, πλήρες ακα
ταλόγιστου ευφυίας καί υπερβολικής άκρι-
βίας· πωλείται δέ άντί 5 λεπτών εκάστη 
φιάλη. Τό άερώδες τοΰτο καί φθοροποιόν 
πνεΰμα έχει σπουδαίαν ναρκωτικήν δύναμιν 
έπί τών αίσθανόντων πόνους υπέρ τής πα-
σχούσης Πατρίδος των. Συντελεί δέ σπου
δαίος καί ε'ις τήν άνάπτυξιν τοΰ αύλικοΰ 
φρονήματος. 

V 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ. 

Άνεχώρησαν προ πολλοΰ έκ τής Βουλής 
τής Καμαρίλ7νας, ό Πατριωτισμός, ό Ηρωι
σμός, ή Τιμιότης, ή Συνείδησις, ή Αρετή, 

ή Αλήθεια, ή Αύταπάρνησις, ή Αγάπη, ή 
Ευλάβεια, ή Οικονομία καί ή Όμόνοια οι
κογενειακώς. 

Σ Τ Ε Ρ Ε Ο Τ Υ Π Ο Ν. 

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΕΙΟΝ Δ? 13000 
έξοδεύει ετησίως τό ύπουργ. τών 
Εσωτερικών. 

— Είδοποιοΰμεν τούς έν Αεβαδεία, Αα 
μία, Ύπατη, Χαλκίδι, Άραχώβη καί Ατα
λάντη συνδρομητάς μας, νά μή πληρώσωσι 
τήν συνδρομήν των είς όν τινα τοίς παρου
σίαση αποδείξεις μας, διότι, ό άνθρωπος ε
κείνος κατενράσθη όσας άχρι τοΰδε εισέ
πραξε συνδρομάς· άλλα ν' άποστείλωσιν αύ-
τάς άπ' ευθείας είς ημάς. 

— Ό πρώην ταμίας Άμφίσσης καί Αε-
βαδείας, κ. Δ. Γιαννόπουλος, παρακαλείται 
νά εξόφληση τάχιστα τήν όφειλήν του. 

Επίσης καί ό έν Σμύρνη κ. Ν. Ζαχαρίου, 
αν αληθώς ήνε ζαχαρένιος κύριος. 

Τό κατά τήν όδόν Έρμου πλησίον τής 
Ωραίας Ελλάδος κείμενον Ξενοόοχείον «ή 
Βενετία», διευθυ^όμενον παόά τοΰ κ. Ααμ-
πρου Ηλιοπούλου, εΐνε εν τών καλλιτέρων 
έν Αθήναις Ξενοδοχείων κατά τε τήν πε-
ριποίησιν, τήν καθαριότητα καί τήν οίκονο-
μιαν. Συνιστώντες όθεν τό είρημένον τοΰτο 
Ξενοδο·/είον είς τούς συμπολίτας ημών ώς 
καί είς πάντα άλλον έκ τής άλ/^οοαπής καί 
έκ τών επαρχιών άφικνούμενον, προτρέπο-
μεν αυτούς νά προτιμήσωσι τοΰτο παντός 
άλλου καί θέλουσι μένει κατά πάντα ευ
χαριστημένοι. 

···.··! ·· 

Ό έν Μεθώνη πρό τίνος χρόνου αποβιώ
σας γάλλος, Νικόλαος Μαρή Ιππότης Ά -
πέρτ, γνωστός είς τήν ελλ. κοινωνίαν διά 
τάς φιλελληνικάς διαθέσεις του καί συγγρα-
φάς του, εγκατέλειπε σύν τοίς άλλοις καί 
σπουδαιοτάτην νειρόγραφονσυγγραφήνγαλ 
λιστί γεγραμμένην. Ό κάτοχος τής είρη-
μένης συλλογής προτίθεται ίνα εκποίηση 
αυτήν όθεν, ό Οέλων ν' απόκτηση ταύτην 
ή νά τήν μετάφραση έπ' άμοιβη, άς άποταν-
θή προς τόν κ. .Μιχαήλ Μιχαλουνάκον πα
ρά τω τυπογραφείω ή «Αακωνία». 

Είς τό κατά τήν όδόν Αιόλου καί απέναν
τι τοΰ υαλοπωλείου τοΰ κ.Καλιοντζή Παν-
τοπωλείον τοΰ κ. Π. Δερβένεγα έκομίσΟη 
έσ/άτιος χαβιάρι μαΰρο τής Γέλβας άρίς·ης 
ποιότητος, πωλούμενον είς μετρίαν τιμήν. 

Κατά τήν όδόν αγίου Δημητρίου καί αν
τίκρυ τοΰ έμπορικοΰ καταστήματος Κωνς·. 
Άφεντάκη, συνες·ήθη πνευματοπωλείον ύπό 
τοΰ γνωστοΰ διά τήν έπιτηδειότητά του εις 
όλη ν τήν Ελλάδα κ. Αεωνίδα Φραγκουδά-
κη, είς δ ευρίσκονται διάφορα είδη ποτών 
παρ' αύτοΰ κατασκευαζόμενα, οίον, κερασώ, 
πίτερ, μπέλλα, ρόζα, κονιάκ, βερμούθ κλπ. 
είδη, πρός δέ καί οίνοι μελανοί γαλλικής 
κατασκευής. Οί προσερχόμενοι εύχαριστη-
θήσονται καί άπό τήν κα7Αίστην ποι'ότητα, 
καί τήν μετρίαν τιμήν αυτών. 

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

Τό όλον 28 ,000 δρ. έξοδεύονται ετησίως, 
φίλε άναγνώστα, είς αυτό τό τουρκικόν νε-
κροταφείον. 

ΤΥΠΟΠΆΦΕΙΟΝ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Φ \ \ ( Ο Σ , 
(κείμενον πλησίον τής Βρύσεως τοΰ Βορριά). 


