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Δι" έ'κας-ον στί-/ον διατριβών λεπ. 5 0 .
Δικαστικών κατασχέσεων
»
8.
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό.
νον τοΰ Παν. Π. Πηγαοιώτου. Αί έπιστολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή δε
συνδρομή είνε υποχρεωτική &Υ εν έτος
καί προπληρόνεται εις Αθήνας.

Τ Ι Μ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ,

Ε ΚΔI ΔΟΤΑΐ
ΕΙΔΟΠΟΙΙΙΣΙΣ.

ΚΑΤΑ

Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν.

ειδήσεις, έγραψεν εις τό φύλλον της παρ.
Τρίτης, ότι τέσσαρες άρ-/ιερεΐς ευρίσκονται
εις τα κατά τήν ΚόρινΟον θερμά ιαματικά
λουτρά. Διαβεβαιοΰμεν τήν φίλην ότι οί
δύω έκ των άρ·/ιερέων, ους αναφέρει, ευρί
σκονται εις τάς επισκοπικές των έδρας ά
χρι σήμερον.

κάγάθοις έκείνοις φίλοις, ότι άν δέν παύσωσι τάς διαβολάς των Ο' άναγκασθώμεν
καί αυτούς νά στηλιτεύσωμεν καί έπιστολάς των νά δημοσιεύσωμεν ίνα πεισθώσι οί
μωροί καί εύήθείς τίνες οί αληθείς όιατριβογράφοι.

γείλασα με συγ/ρό.ως να φερΧύ μετα προ
σοχής, καί ούτε νά πράξω ούτε νά εί'πω
τίποτε, όπερ Οά έπρόδιδε τή\> μκράν έντασιν τοΰ πνεύματος μου. «Ε.ωρι,ουσα τήν
άσΟένειαν τοΰ νοός σου, μέ ειπιν άποπέμπουσά με, είμαι πολύ ανήσυχος /,ήπως^ κάμης καμμίαν άνοησίαν.» Τ ή ύπετνέΟην ότι
θέλω φερΟη μετα φρονήσεως, κα ότι θέλω
συμμορφωίη μέ τάς παραγγελίας της και
ούτως έξηλΟον είς όδοιπορίαν.
« Ό πενθερόςμου μέ ύπεόέχΟη λαμπρό
τατα, πανη-/υρίσας τήν όίφιξιν :οΰ γαμβροΰ του διά πολυτελούς συμποσίου, δο
θέντος είς όλους τούς Βραχμάνας τοΰ τό
που. "Εφθασεν έν τούτοις ή ημέρα, καθ" ήν
έμελλον νά παραλάβω τήν γυναικά μου,
καί ό πενθερός μου μας απέπεμψε πληρών
ημάς άπό εΰχάς καί ευλογίας. Ών στιγ
μήν της αναχωρήσεως μας έχυσε χείμαρρον δακρύων, ώς εάν προησθάνθη τήν όυστυχίαν, ήτις έμελλε νά συμβή είς τήν ά
τυχη καί ταλαίπωρον θυγατέρα του,
«.^Ητο τότε ή εποχή τών κυνικών καυ

μάτων, καί είχομεν νά οιέλΟωμεν ξηράν
τινα καί αμμώδη πεδιάδα δύο λευγών εκ
τάσεως* ή άμμος, πυ^ωΟεΐσα ύπό της θερμότητος τοΰ ηλίου, έκαυσε μετ' ολίγον
τούς πόδας της νέας μου συντρόφου, ή τ ι ς ,
καθό άνατραφεΐσα επιμελώς είς τήν πατρικήν της στέ^ην, δέν ήτο συνειΟισμένη είς
τοιούτου είδους κακοπαί,είας. Ήρνησε λοι
πόν νά κλαίη, εγώ δέ, λαβών αυτήν άπό
της χειρός, τ ή έδιο^ θάρρος τό κατά δύναμιν. "Αλλά μετ' ολίγον, άπαυδήσα:α πλέον,
έξηπλώθη κατά γης, και έφαίνετο ώς άποφασίσασα νά άποθάνη ·έν τω μέσω τής
ξηράς εκείνης πεδιάδος.
« Ή σύγ-/ισίς μου ήτο υπερβολική. "ΕκάΟησα πλησίον της, μή γνωρίζων όποιον μ έ 
ρος έπρεπε νά λάβω. "Εμπορος τις διήρχετο κατά τύχην εκείθεν, οδηγών μέγαν
αριθμόν βοών φορτωμένων μέ πραγματείας.
Τον έπλησίασα καί τώ έδιηγήθην τά βάσα
να μου, παρακα"λών αυτόν όπως μοί δώση
τάς συμβουλάς του έπί τοΰ πρακτέου. Ό
έμπορος, πλησιάσας είς τήν σύζυγόν μου,

Παρα}χλοΰνται οί αξιότιμοι κκ. συνόρομηταί τοί «Αριστοφάνους» να άποστείλωσιν όσον',άγιον τήν ευτελή συνδρομήν των,
καθότι έ^ντλήΟησαν αί παρακλήσεις μας
καί αί είρινικαί γνωστοποιήσεις, καί εχομεν
— Γράφουσιν ήμΐν έκ Καλαμών, ότι ό
τελείαν άτόφασιν να ένάξωμεν δικαστικώς
— Έφημερίς τις, ής τι>ος τό μόνον ε έν Μεσσήνη φαρμακοποιός κ. Κ. Κουρμαπάντα μή πέμψαντα εγκαίρως τήν συνορομήν του, |ος έπράξαμεν καί εις τους εν Τρι- πάγγελμα είνε νά έπαιτή εις πάντα νέον λίδης, συγγενής ών τοΰ κ. Αομβάρδου, καί
πόλει όυσ-ρόπους Κ. Καρζήν, Κ. Κάραγιαν- ύπουργεΐον, έγραψεν ότι ό τρό τριών περί αφιχθείς έν "Αθήναις προ ήμερων, συνέστηπου ετών αποβιώσας γαμβρός τοΰ κ. Λομ σεν εις ύπουργικήν ύποστήριξιν τον θείον
νόπουλον )αί Β . Πετούνην.
βαρδού διωρίσΟη Τελώνης. Ίόού είς ποίαν αύτοΰ Γρ. Κορφιωτάκην, όστις μή δυνάμε
κακοήΟειαν φέρει τούς ανθρώπους αυτούς ή νος νά άναδειχθή βουλευτής Καλαμών, υ 
Δ
Ι
Α Φ 0 Ρ Α.
ποδεικνύει πλαγίως τρόπον τινά τον έπιέκ τοΰ Ταμείου αποπομπή των.
— Αγαθοί τίνες έν Καλάαα^ διαδίδου- στήΟιον φίλον αύτοΰ Δ. Τζάνεν, τον τάς
Έχ των κάτωθι δημοσιευομένων εγκυ σι σκοπίμως ότι, παν ό,τι Ιναλάμιον γρά θύρας τοΰ Δεληγεώργη καί Βούλγαρη κρούκλίων τοΰ υπουργείου της Δικαιοσύνης άρι- φεται έν τ ή έφημερίδι ημών, αποστέλλεται σαντα άλλοτε καί υπέρ ών θερμώς προεοήλως καταφαίνεται ότι ό νϋν υπουργός κ. παρά προσώπων μηδεμίαν πφί τούτων ε μά'/ησε καί ους μετά τήν πτώσιν άγενώς
Λομβαρδός άνενόότως μέριμνα περί της κα- χόντων είδεσιν. Τό τοιούτον είνε λίαν κα-' ύβρισεν. *Αν και άδυνατοΰμεν νά πιστεύταδιώξεως των έν ταΐς παρελθούσαις έκλο- κόηΟεο, καθόσον οί συκοεανιοΰντες άδια-' σωμεν ότι ό κ. Λομβαρδός προτίθεται νά
γαΐς παοανομισάντων καί περί της πλήρους φόρους φίλους μας, γιγνωσκοισι παρα πάν ύποστηρίξτ, άνδρας άκολουΟοΰντας τάς άρΕχί ελευθέρας εξασκήσεως τοΰ δικαιώματος τα άλλον τίς ό ταΰτα γράφων καί ύπό γάς και τά δουλικά φρονήματα τοΰ Βαλατοΰ πολίτου έν ταΐς μελλούσαις.
ποίους λόγους παρακινείται νά γροση κατά ωρίτου, ούχ ήττον φρονοΰμεν, ότι οί συγ
— Ή «Παλιγγενεσία» Οέλουσα πάντο προσώπων /.ατε-/όντων παρ" άξ'αν δημοσίας γενείς αυτού δέν πρέπει νά διαδίδωσιν ότι
τε νά φαίνεται ότι δημοσιεύει πρώτη νέας θέσεις. Γ· ωστοποιοΰμεν λοιποί τοΐς καλο- τό ύπουργεΐον Τρικούπη σκοπόν έχει νά

ΟΙ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΤΡΕΛΛΟΙ.
(Συνέχεια· ιδε προηγούμενον αριθμόν.)
— "Αρκεΐ, αρκεί! άνέκραξεν ό πρόεδρος*
έξ ότων άκούομεν καί βλέπομεν πειθόμεθα
ότι τά "λεγόμενα σου έπονται αληθείας.
Πριν όμως άποφασίσωμέν τ ι , άς ίδωμεν ο
ποίας αποδείξεις της τρέλλας των Οά φέρωσι καί οί άλλοι.
Ό δεύτερος Βραχμάν ώμίλησεν ούτος:
« Ή γυνή, τήν οποίαν ελαβον διά σύζυγόν μου, επειδή ήτο πολύ νέα, έξηκολούθει νά μένϊ] έπί εξ ή επτά έτη είς τον πατρικόν της οικον. Τέλος οί συγγενείς της
ειδοποίησαν τούς ιδικούς μου ότι είσηλθεν
ήδη είς τήν ενηλικιότητα της. Ή οικία τοΰ
πενθε'ροΰ μου άπεΐχεν έξ ή επτά λεύγας της
ημετέρας κατοικίας, καί ή μήτηρ μου ώς
έκ της αδιαθεσίας της δέν ήδύνατο νά έπιΧ,ειρισθϊ) τό μακρυνόν καί έπίπονον τοϋτο
ταξείδιον. Μέ έπεφόρτισε λοιπόν νά υπάγω
νά ζητήσω μόνος τήν σύζυγο ν μου, παραγ.

-

«ποστηρίξη ηθικώς ανθρώπους αποκρουσ θίου έν Καλάμαις φίλου τοΰ κ. Περ. Μαυ- σοΰτον βαρειών ύβρεων κατά των προμνημένους άπό τόν τόπον δια τον άστατον αυ οομιχάλη Δημητρακαράκου, αποδίδονται εις σθέντων Κυρίων άναγκαζόμενος δήθεν διότι
τών χαρακτήρα και τα υπέρ της δουλείας τήν ένέργειαν αΰτοΰ. Μέγας δε λόγος και πολεμείται ύπ'αύτων λόγω ότι είναι γενι
συζητήσειςγίγνονται δτι όκ.Μαυρομιχάλης κός προστάτης των Πε7νθποννησίων ! ! ! μεαισθήματα των.
ταβάς εις τήν αίθουσαν των εξετάσεων είΌ κ. Κορφιωτάκης προσκληθείς τηλε εΐνε λίαν ευνοϊκός της παρούσ. Κυβερνήσεως
δίοις ομασι νά Οοπεύση και διά τοΰ πλέον
γραφικούς εις Αθήνας, άφίχθη άπό την φίλος, πράγμα όπερ αντίκειται εις τάς α
μειλιχείου τρόπου νά προκαλή τόν κ. 'Αραιπαρελθ. Τρίτην καϊ μετέβη πάραυτα εις έ- παγγελίας της Κυβερνήσεως, και παρακατέον εις όμιλίαν ώς άν ήτο φίλτατος· δέν
πίσκεψιν πάντων τών υπουργών. Έρωτώ- λοΰμεν αυτήν ή νά ύποστηρίζη αναφανδόν
ήδυνήθημεν έξομολογούμενοι τήν άμαρτίαν
μεν όθεν ημείς τον γηραιόν Κορφιωτάκην, φίλαπολιτ. άτομα ή νά παύση χορηγούσα,
μας ή νά οϊκτήρωμεν τόν γενικόν προστάεινε ίδιον ανδρός όπωςδήποτε πολιτευομέ· έστω κα; τό ελάχιστον, διότι τό πολιτικόν
την των Πελοποννησίων!!
Είς Άρίτης.
νου νά παλινωδή επί τοσούτον, ώστε την εύ ού-/ί έν τω πολύ, ιδίως έν τοιαύταις πεήμέραν του άγ. Γεωργίου, καθ' ήν ό ρήτωρ οιστάσεσιν άλλα και έν τω όλίγω κείται και
Κύριε Συντάκτα τοΰ Αριστοφάνους.
τών νεκρών έξεφώνησε λόγον έκ τοΰ έξώ- μεγάλην έπιρροήν εξασκεί εις τά κακοσυΜετ' απορίας είδον εν τινι φύλλω τοΰ
στου της λέσχης Καλαμών έξυμνών τάς νηθισμένα πνεύματα.
«Νεολόγου Άθηνων» και τήν ήμετέραν ύπαρανόμους και αποτρόπαιους πράξεις της
— Ουδέποτε υπήρξε άπό της συστάσεως πογραφήν μετά τριών ή τεσσάρων άλλων
πεσούσης Κυβερνήσεως, νά τηλέγραφε και τοΰ Έθν. Πανεπιστημίου κοσμήτωρ σχο άναιρού:ας δήθεν τά κατά τοΰ καθηγητού
νά γράφη προς τον Βούλγαρην μετά τοΰ λής τίνος οιος ό κατά κακήν μοΐραν ήδη τής Ιατρικής κ. Κυριακού ώς φρικωδως άεπιστήθιου φίλου του, ότι ό Ααός της Ε  τοιοΰτος της ιατρικής σχολής κ. Η. Κυριά πει/^ούντος πάντα φοιτητήν Καλάμιον μή
παρχίας Καλαμών συμμερίζεται πληρέστα κος, όστις κατέστη αληθής τύραννος τοις βουλόμενον ύποταχθήναι τω άρψιστηλίτη
τα τάς πράξεις αότού και είνε ύπερευχαρι- έξεταζομένοις, ουδέποτε υπήρξε λέγομεν γαμβρω αυτού Ζάρκω. Διαμαρτύρομαι εν
στημένος έκ της πατριωτικής διοικήσεως κοσμήτωρ νά άποααλή αυτόν ευγενή, και τόνως κατά τοΰ θέσαντος τήν ύπογραφήν
του, και άμα τ ή εις τά πράγματα έλεύσει νά άπαξιοΐ νά εΓπη «Καλημέραν ειμί εξαι μου, διότι ού μόνον δέν υπέγραψα έν τή ε
τοΰ κ. Τρικούπη νά συγχαίρη αυτόν διότι ρετικούς κατά τήν φράσιν του» άπό μεγά λεεινή εκείνη αναιρέσει άλλά και μετά πε
δ τόπος απηλλάγη έκ μεγάλων συμφορών, λην του εύγένειαν «ουδέποτε υπήρξε το- ριφρονήσεως κατέρριψα αυτήν προσφερθεΐΉμεΐς άν και δεν πιστεύωμεν καθ' ολοκλη σοΰτον εγωιστής νά γνωστοποιη τοις σπουσάν μοι. Δέν αμφιβάλλω δε ότι θέλω μάθει
ρίαν τά ό'σα έκ Κα"λαμών μάς γράφουσιν, όασταΐς ότι έξ αύτοΰ και μόνου αΰτοΰ εξ
τόν έργάτην τής τοιαύτης κακοηθείας και
αλλά βλέποντες τόν άξιόλογον μπαρμπα- αρτάται ή επιτυχία ή ή αποτυχία εξεταζο
θέλω καταγγείλει αυτόν αρμοδίως.
Γρηγόρη, έπισκεπτόμενον δίκην έπαίτου μένου». Ναι δεν υπήρξε μάταιος άλλος,
Ν. Τσορώνης, τελειόφοιτος τής Ιατρικής.
τους έν Αθήναις πολιτικούς, ους μέχρι της κατακρατων τό αποτέλεσμα των εξεταζο
1. Σ . Α. Ευρέθησαν τέλος δύω εύπειθείς
χθες ά β ρ α κ ώ τ ο υ ς και φαύλους άπεκάλει, μένων έπί όλόχληρον εβδομάδα εναντίον
και συγγενείς τοΰ κ. Κυριακού νεανίοι νά
οέν δυνάμεθα ή νά έπιτημήσωμεν τόν γερα- της γνωμοδοτήσεως έκατέρου έξεταστικοΰ
διαψεύσωσιν ημάς δι' όσα κατά τοΰ σοφού
ρόν τοΰτον της επαρχίας μας πολιτικόν διά τμήματος, έπί ρ,όνω τω λόγω τοΰ νά παρακαθηγητού των έγράψαμεν, και έν τ η με
την χαμέρπειαν και άστασίαν του.
καλήται· νά άποδίδη δε αυτό λίαν άργά
γάλη προθυμία των, νά μετέλθωσι και τό
μετά της συνήθους άλλαζονίας βέβαιων έ— Ό Υπουργός της Παιδείας, κατά
τής πλαστογραφήσεως έργον. Συγχαίροκαστον ένδιαφερόμενον ότι υπέφερε πολύ
τοιαύτην τοΰ Σχολικού έτους ώραν έπαυσε
μεν τοις νεαροϊς ύπερμάχοις του Καθηγη
μέχρις ού πείσητούς συναδέλφους του !! νά
τήν έν Καλάμαις δημοδιΒάσκαλον, καθ' ής
τού τής Ιατρικής κ. Κυριακού, διά τήν
άλλάξωσι γνώμην,επιμένοντας εις τήν άπόρουδέν παράπονον έκ μέρους τών κατοίκων
πρωτότυπον ταύτην ύπεράσπισίν των. Αυριψιν.Άλλ' ο,ίι δεν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν
υπήρχε, εκτός τοΰ παραπόνου τοΰ κ. Πέ
πούμεθα όμως εγκαρδίως, διότι θ' άναγκαεΐνε πώς συμίιβαζει τήν οίκειοποιουμένην
τρου Μαυρομιχάλη πρώην Δημάρχου, καθ'
σθώμεν προσεχώς νά γράψωμεν τούς λά
ου ή διδάσκαλος, ώς "λέγει, έξεφράσθη υπέρ εύγένειαν ό νρως ούτος με τας έκ της οί- λους, ων ένεκεν παρεξετράπησαν έπί τοσού
τής άπό τής θέσεως τοΰ Δημάρχου άποτυ- ; κίας του έκτοξευομένας βλάσφημους ύβρεις τον οί νεαροί ούτοι βλαστοί, και νά έπιτη
χίας του, επίσης άντεκατεστάθη ύπ'άνθρώ- κατά τιυν σείαστων καθηγητών κκ. 'Λραι- μήσωμεν δεόντως τόν παρ' αύτων έγκομιπου τίνος τοΰ Μαυρομιχάλη είς τών έκεΐ έ- τέου και Αίγ<;νήτου, τάς οποίας έμαυτούς
αςομενον κιαθ ηγητην κ. Κυριακό\
πιστατών ενός των σχολείων. Αί πράξεις αιοουμενοι σκοπωμεν το οε περιεργοτερον
Τρίπολις τ ή 2 8 Μαίου 1 8 7 5 .
αύται συνδιαζόμεναι μέ τόν διορισμόν εις είναι ότι μετά μίαν ώραν ακριβώς άπό των
Ή
δημοσίευσις
τοΰ τής διαλύσεως τής
τήν θέσιν τοΰ Έπαρχου τοΰ μόνου έπιστη- έκτοξευθεισον, ενώπιον δύο φοιτητών, το-

βουλής διατάγματος απασχολεί τούς εκλο
γείς εις σκέψεις περί εκλογής καταλλή
λων βουλευτών, διότι ή μέλλουσα βουλή
θά εχη σημαντικήν πολιτικήν θέσιν, έχουσα
νά άπασνοληθή εις σπουδαία πολιτικά θέ
ματα, αποβλέποντα τήν στήριξιν τοΰ συν
τάγματος, τήν τιμωρίαν τών παρανομιών
και τήν )\ογοδοσίαν τής σπατάλης τών δη
μοσίων χρημάτων, διά τά όποια τρομερά
φορολογούνται οί πολΐται Έ λ λ η ν ε ς . Ό
λαός ελπίζει ότι πρώτην φοράν τόρα άπό
τής εποχής τής πρώτης βουλευτικής εκλο
γής Οά εχη ελευθέρας έκλογάς άνευ υπο
ψηφίων τής Κυβερνήσεως άνευ καταπιέ
σεων, και άνευ καλπονοθεύσεων. Ούτως θέ
λει φανεί κατά πόσον ό λαός γνωρίζει νά
εκτιμά τήν άξίαν τής ψήφου, κατά πόσον
διακρίνει τούς ικανούς και τιμίους άπό ε
κείνους, οίτινες γενόμενοι βουλευταί ποτέ
δέν έφρόντιζον διά τό καλόν τού τόπου,
άλλά διά τό καλόν τοΰ έαυτοΰ των.

!

τήν έξήτασε μετά προσοχής, είτα δέ μοί μοί έφάνη έρθός και αναντίρρητος, διό και
είπεν ότι, ένεκα τής υπερβολικής ζέστης έδένΟην τά χρήματα, άτινα μοί έπρόσφετήν οποίαν έκαμνεν, ή ζωή τοΰ τρυφερού ρεν. "Ελαί'ε λοιπόν τήν γυναικά μου είς
εκείνου πλάσματος ήτο άναποφεύκτως εις τούς βραχίονας του, τήν έκάθησεν έφ' ενός
κίνδυνον, είτε είς τήν θέσιν έκείνην έμενεν έκ τών ζώων του, και έξηκολούθησε δροείτε ύπήγαινε μακρύτερα. « Α ν τ ί τού νά μαίως τήν πορείαν του· έ- ώ άφ'έτερου ήευρέθη εϊς τήν δυσάρεστον θέσιν, έξηκολού- κολούθη-ί. τήν ίδικήν μου, και έφθασα είς
θηοεν ούτος, τού νά τήν ίδής άποθνήσκου- τόν οΐκόνμου πολύ άργά, έχων σχεδόν κασαν προ τών οφθαλμών σου, και ούτω όώ- τακεκαυμένους τούς πόδας μου ύπό τής θερσης ίσως χώραν εϊς ύπονοίας ότι τήν έφό- Λότητος τής άμμου, έφ* ής έπεριπάτησα
νευσες μόνος σου, σε συμβουλεύω νά τήν όλην τήι ήμέραν.
δώσης εϊς έμέ. θέλω τήν αναβιβάσει εις έν
:Καίπ ου εινε η σύζυγος σου;» μ ε η ρ ω άπό τά ζώά μου, και θέλω τήν οδηγήσει τησεν ήΙμήτηρ μου, έ κ π ε π λ η γ μ έ ν η διότι μ έ
εις τον οΐκόν μού· ούτω δέ αυτή θά απο έβλεπεν, έπανερχόμενον μόνον. Τ ή έδιηγή
φυγή διά τοΰ μέσου τούτου βέβαιον και ά- Οην λεπτομερώς πάν ό,τι συνέβη άπό τής
φευκτον θάνατον. Εΐνε αληθές ότι διά σέ αναχωρήσεως μου, έγχειρήσας ταύτοχρό
αυτή θά ήνε άποθαμμένη, άλλά θά τήν χά νως εί< αυτήν τά εικοσιπέντε δηνάρια, άτι
σης τουλάχιστον μέ τήν άξίωσιν ότι τής
να έλα^ον παρά τοΰ έμπόρου> Ή μήτηρ
έσωσες τήν ζωήν. Όσον δέ διά τά κοσμή
μου, τληρωθεΐσα άγανακτήσεως, έμεινεν
ματα της, ήμποροΰν νά αξίζουν είκοσι δη
άφωνίς και ώς κεραυνόπληκτος· άλλ' ή
νάρια· ιδού, σέ δίδω εικοσιπέντε και δός
τέως συνεσταλμένη οργή της διερράγη μετ'
μοι τήν γυναικά σου.»
ολίγον τρομερά. Δέν εύρισκε πλέον ύβρεις
« Ό συλλογισμός τοΰ άνθρωπου τούτου και κατάρας, αίτινες νά μοί ήρμοζον: « Ό
(

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.*

τοΰ ενδιαφερομένου. Έν περιπτώσει 'δέ δι
χογνωμίας, ό πρόεδρος τοΰ αρμοδίου Πρω
Β α σ ι λ ε ύ ς τών Ε λ λ ή ν ω ν
τοδικείου διορίζει τρίτον έκτιμητήν, ου ή
Προτάσει τοΰ Ημετέρου έπί τής Δικαιο γνώμη προστιθεμένη είς τήν τοΰ ετέρου
σύνης Ύπουργοΰ άπεφασίσαμεν και διατάσ- τών διχογνωμούντων εκτιμητών κρατεί.
"Αρθρ. 7. Ό Πρόεδρος τοΰ Πρωτοδι
σομεν.
κείου έπί τ η αιτήσει τού ενδιαφερομένου,
Άρθρον. 1. Ουδείς άνευ πτυχίου Ειρη αποφαίνεται άνευ αναβολής διά πράξεως
νοδίκου ή Συμβολαιογράφου διορίζεται ύπο- μή υποκείμενης είς ένδικόν τινα προσβολήν
θηκοφύλαξ. Προς άπόκτησιν τοιούτου πτυ περί τών έπί τοΰ κτήματος δικαιωμάτων
χίου υποβάλλεται πάς ό αίτων είς τάς διά τοΰ δίδοντος τήν ύποθήκην, έξελέγχων
τούς Είρηνοδίκας και τούς συμβολαιογρά τούς προσαγομένους τίτλους.
φους διατεταγμένας δοκιμασίας. Εξαιρούν
"Αρθρ. 8. Οί ήδη διωρισμένοι υποθηκο
ται οί διατελέσαντες είς ανωτέρας δικαστι- φύλακες απολύονται τής θέσεως αυτών, έάν
κάς υπηρεσίας ή έχοντες δίπλωμα Πανε εντός δύο μηνών άπό τής προς αυτούς κοι
πιστημίου.
νοποιήσεως νομίμου προσκήσεως δέν συμ"Αρθρ. 2. Οί διοριζόμενοι υποθηκοφύλα μορφωθώσι προς τάς διατάξεις τών προη
κες υπόκεινται είς όόσιν εγγυήσεως προη- γουμένων άρθρων. Ή ανωτέρω πρόσκληγουμένην πάντοτε τής ενάρξεως τής υπη σις θέλει γείνει ύπό τού έπί τής Δικαιοσύ
ρεσίας. Είς τήν αυτήν ύποχρέωσιν υπόκειν νης ύπουργοΰ εντός μηνός άπό τής δημο
ται και οί έκπληροΰ\τες χρέη ύποθηκοφύ- σιεύσεως τοΰ διατάγματος.
λακος
Είρηνοδίκαι.
Ή δημοσίευσις και έκτέλεσις τοΰ παρόν
Τοιούτον πνεύμα ευτυχώς αναφαίνεται
είς τήν Έπαρχίαν Μαντινείας. "Ενθα οί
"Αρθρ. 3. Ή έγγύησις αύτη ειδικώς και τος ανατίθεται τω αύτώ υπουργώ.
πολΐται μετά άγανακτήσεως και αποστρο αποκλειστικώς προσδιορίζεται διά τήν εύΈν Αθήναις τ η 16 Μαίου 1 8 7 5 .
φής ανέγνωσαν πρό πολλών ήμερων έν ε θύνην τού ύποθηκοφύλακος τήν κατά τό
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
φημέριοι Αθηναϊκή ότι έκεΐ ό άρχιστηλί- άρθρον 98 τού περί υποθηκών νόμου και
Κ. Α ο μ β ά ρ δ ο ς .
της 'Ρεβελιώτης και οί κκ. Ζέγγελης και διαρκεί έν όσω και ή ύτηρεσία και δέκα έτη
Παππαζαφειρόπουλος έμόρφωσαν συνδυα- μετά τήν λήξιν αυτής. Δίδεται δέ παρ' αύ
σμόν άποτελούμενον έκ τών δύο τούτων τοΰ τοΰ διοριζομένου ή δι' έγγυητού, άλλά ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ Τ Η Σ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
και έξ άλλων τής ορέξεως των, και ότι μόνον 1 ) διά μετρητών ή εθνικών γραμμα
Πρός τούς κκ. παρ' έφέταις εισαγγε
πλέον οφείλει ή Επαρχία ν' αναγνώριση τίων 2) δι' ικανών ακινήτων κτημάτων.
λείς τοΰ κράτους.
τούτους και νά τούς έκλέξη. Φαίνεται Οτι
"Αρθρ. 4. Τό ποσόν τής εγγυήσεως ο
'Ανακοινοΰντες ύμΐν κάτωθι τής παρού
οί άνθρωποι ούτοι δέν εννοούν ότι οί κά
ρίζεται ύπό τοΰ ιπί τής δικαιοσύνης ύπουρ
σης τήν άπό 3 Μαΐου έ. έ'. ύπ' άριθ. 4 9 9 4
τοικοι τής Επαρχίας μας δέν εΐναι Μαλγοΰ α) έν μέν τοΐς Είργνοδικείοις Α'. τά
εγκύκλιο ν ημών πρός τούς παρά πλημμετεζοι, ούτε Βεδουίνοι ώστε νά θεωρούν αυ
ξεως ουχί κατώτερον τών 1 0 , 0 0 0 δραχμών
λειοδίκαις εισαγγελείς, παρακαλοΰμενύμάς
τούς τόσον επισήμους ώστε και νά άκούέπί ακινήτων και 8 , 0 0 0 ιπί μετρητών και
νά έπιστείλητε αύτοΐς τά δέοντα έπί τω τέ
ουν προσταγάς τοιαύτας, τάς οποίας ούτε
τ ί τ λ ω ν εξαιρετικώς δέ έν τ η πρωτευούση,
λει τού νά περαιωθή ή προδικασία και νά
έπί Τουρκίας δέν ήκουον οί Τριπολΐται ό
διά τό τής νοτίου πμευράί. 3 0 , 0 0 0 τουλά
έκδικασθώσι πρό τής ενάρξεως τών προσε
ταν έξέλεγον τούς προεστούς.
χιστον ή 2 5 , 0 0 0 δραχμών κατά τήν ανω
χών βουλευτικών εκλογών πάσαι αί άφοΤοιούτον συνδυσασμόν άποστρέοονται οί τέρω διάκρισιν β') έν τοις Είρηνοδικείοις ρώσαι τάς έκλογικάς παραβάσεις έκρεμμεΐς
κάτοικοι Μαντινείας και περιφρονούν ώς Β'. τάξεως ουχί κατώτερον τών 8 , 0 0 0 ή καταδιώξεις, προτιμώμενων τών ανακρί
έξυβριστικόν τής φιλοτιμίας τών Τριπολι- 6 , 0 0 0 δραχμών κατά τήν αυτήν διάκρισιν
σεων τούτων άπό πάσης άλλης μή όλως
τών. Ό ποντικός στήν τρούπαν του δέν έ- γ'.) έν τοΐς Είρηνοδικείοις Γ . τάξεως ουχί
κατεπειγούσης και μή άφορώσης είς προφυ
χωροΰσε και κολοκύνθια έσυρνε. Τοΰτο κατώτερον τών 5 , 0 0 0 ή 3,000 δραχμώ'ν
λακισμένους, έπί τούτω δέ παρακαλοΰμεν
πράττουν και οί Ζέγγελης και Παππαζα κ αατά τήν αυτήν διάκρισιν >αί δ') έν τοΐο
υμάς όπως ζητοΰντες ύποβάλλητε ήμΐν
φειρόπουλος, ας περιμείνωτι νά ί'δωσι πρώ· Είίρηνοδικείοις Δ' τάξεως οΐχί κατώτερον
κατά πεθημερίαν τάς δέουσας πληροφορίας
τον άν ό λαός δέχεται και αυτούς νά έκ-1 ών 2 , 0 0 0 δραχμών
περί τής προόδρου τής εργασίας ταύτης,
λέξη πλέον βουλευτάς, και έπειτα άς εί"Αρθρ. 5. Ή είς χρήμα:α ή τίτλους σημειούντες και τήν γνώμην υμών περί τών
πουν και διά τούς άλλους, τούς συντρό ισαξίους έγγύησις κατατίθετίΐ είς τό π λ η 
τυχόν έπιδειξομένων όλιγωρίαν εισαγγε
φους των, τά κολοκύνθια των. Ό συνδια- σιέστερο ν τ η έδρα τοΰ ύπο^κοουλακείου
λέων ή ανακριτών, περί τοΰ ζήλου και τής
σμός γίνεται έν τ η Επαρχία, έν Τριπόλει, δημόσιον ταμεΐον. Περί δέ ττρ καταθέσεως
δραστηριότητος τών οποίων άναμένομεν νά
κατά τήν δεικνυομένην έπιΟυμίαν τών πλει- συντάσσεται έκθεσις ύπό τού ταμίου συνυκρίνωμεν έκ τοΰ αποτελέσματος τών εργα
ο'νων δημάρχων, και όλων τών κομματαρ πογραφομένη και ύπό τού κατατιθεμένου
σιών αυτών έπί τοΰ σπουδαιότατου τούτου
χών, αποτελείται ούτος έκ τών Πύρλα, τήν έγγύησιν και δίδεται τού-ίω ή ανήκου
καθήκοντος. Έπιμένομεν δέ τοσούτω μάλ
Ταμπακοπούλου, Χρηστοπούλου, Γαληνοΰ, σα άπόδειξις. Κατά τά λοιπά ^τχύουσιν έπί
λον είς τήν ακριβή" τών ανωτέρω έκτέλεκαι τοΰ Μανέτα, τοΰ όποιου ή πολιτική τής εγγυήσεως ταύτης τά άρΙρα 4 και 5
σιν, καθόσον άπαραιτήτωθ άναγκαΐον θεωΟέσις είναι εις τοΰτον τόν συνδυασμόν παρά του άπό 2 4 Αυγούστου 1 8 3 6 Β. Διατάγ
ρούμεν οί τε εισαγγελείς και οί άνακριταί
είς τόν 'Αθηναϊκόν. Τόν τοπικόν τούτον ματος περί εγγυήσεως τών ύπολλήλων.
νά ύπάρχωσι κατά τήν έναρξιν τών προσε
συνδυοσμόν ύποστηρίζουσιν οί περισσότεροι
"Αρθρ. 6. Έπί εγγυήσεως &' ακινήτων χών εκλογών άπηλλαγμένοι πάσης, εΐ δυ
δήμαρχοι τής Επαρχίας 1) τής Τριπόλεως
2) τής Μαντινείας· 3) τοΰ Φαλλάνθου, συντάσσεται ενώπιον τοΰ συμβολαιογράφου νατόν, εργασίας αναγόμενης είς τάς προη4) τοΰ Κοριθίου, 5) τής Μανθουρίας και έκθεσις, είς ήν συνάπτονται οίτίτλοι τής γουμένας έκλογάς, όπως ευχερώς και τα
6) τοΰ Νάσσωνος, ένώ τόν 'Αθηναϊκόν υ ιδιοκτησίας, πιστοποιητικόν το» ύποθηκο- χέως προβώσιν είς τήν διεξαγωγήν τών έκ
ποστηρίζουν 1) τής Τε'γέας, 2) τοΰ Βαλτε φύλακος έμφαΐνον τήν άπο πανιός βάρους τών εκλογών παραχθησομένων τυχόν ανα
τσίου, 3) τών Καλτεζών και 4) τοΰ 'Ορχο- έλευθερίαν τοΰ κτήματος και πρατόκολλον κρίσεων και καταστή τότε δυνατόν αυτοί
μενοΰ. Ά λ λ ά και είς τούς τεσσάρας τού εκτιμήσεως τών είς ύποθήκην Ιαρεχομέ- μέν νά έκπεραιώσωσι και ύποβάλωσιν αύτάς
τους δήμους ό τοπικός συνδυασμός θά επι νων ακινήτων, συντασσόμενον ύι\ό δύο εκ είς τά αρμόδια συμβούλια, τά δέ συμβού
κρατήσει· διότι τόν υποστηρίζουν όλοι οί τιμητών, ών τόν έτερον διορίζει ί προσφέ- λια ν' άποφανθώσι πρό τής ενάρξεως τών
ρων τήν έγγύησιν, τόν δέ άλλον ό παρά βουλευτικών εξελέγξεων, διευκολύνοντα ού
κομματάρχαι.
Κ . Μ.
Πρωτοδίκαις Είσαγγελεύς, έπί τ ή αιτήσει τω τήν έπιτυχίαν τών εργασιών τών πρός
τ

ανόητος! ό άθλιος! έκραζε μέ όλην τήν ούναμιν τών πνευμόνων της, νά πωλήση τήν
γυναικά του! νά τήν προσφέρη εις άλλον
χίαν εύγενη και ώραίαν κόρην νά καταστήση αΐχμάλωτον ενός αθλίου έμπορου ! Τί
θά είπή λοιπόν ό κόσμος; τί θά ειπούν οί
συγγενείς τής δυστυχούς ταύτης γυναικός
και οί ιδικοί μας, όταν μάΟωσι μίαν τοιαύ·
την έπονείδιστον πράξιν, ποιον λόγο ν Οε
λεις αποδώσει είς τούς γονείς της, ανόητε;
θά δώσωσιν αυτοί ποτέ πίστιν εις μίαν τοι
αύτην ύπερβολικήν τρέλλαν και ήλιθιό
τητα;»
«Έν τούτοις οί συγγενείς τής συζύγου
μου, μαθόντες τό νέον τοΰτο ανδραγάθημα
μου, ώπλίσθησαν μέ ράβδους και έτρεξαν
είς τόν οΐκόν μου έπί σκοπώ νά μέ κάμουν
νά εκπνεύσω ύπό τά ξυλοκοπήματα* πράγ
μα, τό όποιον άφεύκτως ήθελε συμβή κ
είς έμέ και είς τήν δυστυχή μητέρα μοϊ
καίτοι άθώαν, άν δέν ήλευθερούμεθα διά
ταχείας και εσπευσμένης φυγής. Ούτω δέ
(ακολουθεί).
:

σιον αποτέλεσμα τής ύπ" αυτών κατατεθείης ψήφου.
Καί άν μέν δημοτική τις άρχή ύπερπηοώσα τούς προτεθειμένους αύτη νομίμους
φραγμούς παρέχη έαυτήν βοηθόν καί συμπράκτορα είς παρανόμους ενεργείας τών
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΠΛΗΜΜΕΑΕΙΟΔΙπερί τούς αγωνιζόμενους, θέλετε καταδεί
Κ Α Ι Σ Ε Ι Σ Α Γ Γ Ε Α Ε Ι Σ ΤΟΥ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ .
ξει είς αυτήν ότι ή δικαστική άρχή αμείλι
Αναφερόμενοι εις τάς έπανειλημμένας
κτος τιμωρός τής πρός τήν έλευθέραν έκδήεγκυκλίους τοΰ καθ" ημάς υπουργείου περί
λωσιν τής θελήσεως τοΰ λαού ασεβείας, θέ
ταχείας καταδιώξεως των κατά τάς έκλολει παραχρήμα ζητήσει παρ" αυτής πάσαν
γάς έγκληματησάντων καί ιδίως είς τάς
τήν έκ τών νόμων εΰΟύνην εί δέ πάλιν οί
άπό 21 Ιουλίου 1 8 7 0 καί 27 Ιανουαρίου
αγωνιζόμενοι μή άρκούμενοι είς ας έχουσι
1 8 7 1 ύπ'άριθ. 8,670 καί 385 εγκυκλίους
νομίμους δυνάμεις, προβώσιν είτε αμέσως
ημών, προσκαλοΰμεν υμάς καί αύθις νά καείτε εμμέσως κατ' αλλήλων είς πράξεις
ταβάλητε πάσαν δραστηριότητα προς ταβιαίας ή δολίας, είς επιδείξεις έκνόμους καί
χεΐαν περαίωσιν των άφορωσών είς παρα
Έάν δέ πάλιν ή τό μέγεθος τής πράξεως, άπηγορευμένας,ή παρέμβασις υμών καί τών
βιάσεις εκλογικού νόμου εκκρεμών ανακρί
φερούσης τον χαρακτήρα κακουργήματος, ή ύφ' υμάς ανακριτικών ύπα7νλήλων θαρρα
σεων, ύποβάλητε δ' ήμΐν έν τάχει πίνακα
ή ανεπάρκεια τών προχείρων αποδείξεων λέα, δραστήρια καί έν άφατριάστω δικαιο
ακριβή τών ύπαρχουσών ήδη εκκρεμών ανα
καθίστα άναγκαίαν τήν παρέμβασιν τοΰ ά- σύνη αυστηρά θέλει έπαναγάγει είς τήν ευ
κρίσεων τοιαύτης φύσεως μετά σημειώ
νακριτοΰ, άξίαν ιδιαιτέρας προσοχής Οεω- θείαν τούς τολμητίας προλάμβάνουσα, κα
σεως τής καταστάσεως, έν ή διατελοΰσι,
ροΰμεν τήν αποφυγήν ματαίων επαναλή τά τό δυνατόν, καί σώζουσα τό δικαίωμα
καί τοΰ πιΟανοΰ κατά προσέγγισιν χρόνου
ψεων ανακριτικών πράξεων, επιχειρηθεί- τών εκλογέων. Καί άν τέλος εκείνη ή έξ α
τής περαιώσεως αυτών.
σών ήδη, καί ουσιωδώς συνιστωμεν ύμΐν ά πλών πολιτών συγκειμένη άρχή, είς ήν ό
"Αθήνησι τ η 3 Μαίου 1 8 7 5 .
γρυπνον έπίβλεψιν έπί τής πορείας τής ά Νόμος έπί τεσσάρας ημέρας παρέσχε πάσαν
Ό υπουργός
νακρίσεως προς τον σκοπόν τοΰ νά καταστα· έξουσίαν εντός μικρού καί ώρισμένου, άλλ'
Κ. Α ο μ β ά ρ δ ο ς .
θή αύτη βραχυτέρα άνευ βλάβης τής άκρι ίεροΰ περιβόλου, αυτή αύτη, έν όλω ή έν
βείας αυτής καί μετά τό τέλος τοΰ είς τόν μέρει, παρορώσα τό ύψος τών ιδίων καθη
Άριθ. Πρωτ. 6 2 0 8 .
άνακριτήν επιβεβλημένου έργου έφιστώμε\ κόντων, έκτραπή καί καταβή είς πράξεις ή
ιδίως τήν 'Υμετέραν προσοχήν έπί τής έν παραλείψεις αξιοποίνους, ευθύς άπό τοΰδε
ΒΕΣΙΑΕΙΟΝ Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ.
τω άρθρω 2 0 6 τήςΠοιν. Δικονομίας τριη καί πρό τής ενάρξεως τής ψηφοφορίας, ο
φείλει νά γινώσκη ότι ώς πρός μέν τά κοι
Τ ό Ύ π ο υ ρ γ ε ΐ ο ν τ ή ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . μέρου προθεσμίας, ήτις δυστυχώς υπέρ τό
νά εγκλήματα ουδόλως είναι άπηλλαγμέδέον παραμελείται.
ΙΙρός τούς παρά Πλημμελειοδίκαις Κ Κ .
να τά μέλη αυτής τής κοινής ευθύνης, ώς
Τα-υτα δέ πάντα έντελλόμεθα, ώς γινώ πρός δέ τά περί τήν ύπηρεσίαν αυτών ότι
Εισαγγελείς τοΰ Κράτους.
σκέτε/ ήδη, έπί τω τέλει ίνα, πρό τών προ
Διά τών ύπ' αριθμ. 4 9 9 4 καϊ 5 9 6 2 ε. ε. σεχων εκλογών, ίπάρχωσιν οί άνακριταί ά
χετε έντολήν αμέσως μέν νά βεβαιοΐτε τά
εγκυκλίων ημών, τών πρός υμάς καϊ τούς πηλλαγμένοι πάσ/;ς έκ τών προηγουμένω' γκλημα, άμα δέ τ ή λήξει τής τετάρτης
παρ' Έφέταις εισαγγελείς άπευΟυνθεισών, εργασίας καί δοθή έν ταύτώ ή άπόδειξις, ότι ημέρας καί τ ή περαιώσει τής εκλογής, νά
έξεΟέσαμεν ύμϊν, κύριοι, τήν έπιΟυμίαν τής ταχέως καί άποτελεσματικώς θέλουσι κατα- στρέψητε έν τοις πρώτοις πάσαν ένέργειαν,
Κυβερνήσεως όπως παροτρύνητε μέν καϊ διωχθή οί κατά τάς έπικειμένας έκλογάς πάσαν αυστηρότητα κατά τών ούτως ανα
8οη0ήσητε τούς τε άνακριτάς καϊ τούς λοι παρανομήσοντες.
ξίων καναχρησομένων τ ή έκτάκτω καί πρός
πούς ανακριτικούς υπαλλήλους εϊς τήν ταΚατά τήν έν'ργειαν τών προσεχών βου ώραν άνεξελέγκτω εξουσία δι' ης περιεβλήνίστην περαίωσιν τών έκκρεμμών παρ' αύ- λευτικών έκλρκών δέν είναι άπίθανον να Οησαν.
τοίς ανακρίσεων περί πράξεων αξιοποίνων
Ταύτην δέ τήν ειλικρινή καί απαρέγκλι
άξιόίοινός τις πράξις σχέπν έ
κατά τάς έκλογάς ή δΓ αύτάς διαπραχθει- χουσα προς αΰτάς. "Εχει ή Κυβέρνησις τήν το ν τής Κυβερνήσεως πρόθεσιν παραγγέλσών, σπεύσητε δέ καί ύμεΐς νά είσαγάγητε πλήρη συνείδηριν ότι, τό καθ' έαυτήν, έν λεσΟε άπό τής σήμερον, Κύριοι, νά καταείς τε τά ποινικά Συμβούλια καί τά δικα ειλικρίνεια και άπροσωποληψία θέλει επι στήσητε απανταχού καί τοις πάσιν έν τω
στήρια τάς ήδη έτοιμους καί τάς περαιου- τηρήσει αυστηρώς τήν διεξαγωγήν τώ > εκ Κράτει γνωστή ν καθ" όση ν έχετε αρμοδιό
μένας βαθμηδόν υποθέσεις.
λογών πρός ίύίένα κλίνουσα, καί έλπί.ει τητα, άνακοινοΰντες τά ανωτέρω εί'ς τε
Σκοπός δέ πρώτος τής προκειμένης εγ ότι δέν θέλει επέλθει ανάγκη νά μεταχει- τούς άνακριτάς, τούς είρηνοδίκας καί είς
κυκλίου είναι νά καταστήση έτι μάλλον ισθη τήν όύναμιν αύτη ποός καταστολήν τούς λοιπούς ανακριτικούς ύπαλλή'λους, νά
καταφανή καί πρόδηλον τήν έπιΟυμίαν ταύ ρισυη την ουν;
καταστήσητε δέ καί σεβαστήν άπ' αρχής.
την διά συντόμου άλλ' ακριβούς επαναλή παρεκτροπών τών συναγωνιζόμενων γι ω- εμπνέοντες διά τών υμετέρων ενεργειών εις
ψεως τών αυτών παρακελεύσεων καί νά δι- σκουσα δέ ο% άπό τής θελήσεως καί τοΰ πάντα οιονδήποτε τήν πεποίθησιν, ότι ούτε
ευκολύνη έν ταύτώ τό ύμέτερον έργον διά παραδείγματος τών έν τ ή διοικήσει πρώτω; περί μικρών πραγμάτων ούτε ιερι λόγων
προσθήκης οδηγιών τίνων περί του απλού εξαρτάται « τ ά μέγα μέρος καί ή τών υπο κενών πρόκειται. Θέλετε ο' έγκ αιρως συνενστερου, ταχύτερου καί ασφαλέστερου τρό δεεστέρων συμπεριφορά, έχει τήν πεποίθη- νοηθή μεθ' ημών, ό -ως κατά τά μέχρι τού
που, δΓ ου θέλει έπιτευχθή τό σκοπούμενον. σιν ότι αί ύο' έαυτήν διάφοροι έξουσίαι, πι δε ορθώς παραδεδεγμένα διαταχθή ή είς έΚαί καθ' όσον μέν πρόκειται παρί αξιο στώς έφαρρ'ζουσαι τάς κυβερ/ητικάς αρ κάστην έκλογικήν περιφέρειαν αποστολή α
ποίνων πράξεων, μή ύπερβαινουσών τά όρια χάς, Οέλοιρ! απέχει άπό πάσης οιασδήποτε νακριτών πρός άμεσον βεβαίωσιν, άνάκρισιν
τών πλημμελημάτων, ή ποινική ημών δι παρεμβάσεις ή αναμίξεως ύπϊρ ή κατά τών καί καταδίωξιν πάσης παραβάσεως, καθ" ά
κονομία παρέχει προφανή τόν λυσιτελέστε- διεξαγόντον τόν έκλογικόν αγώνα, καί θέ έν υστέρα έγκοκλίω θέλει άκριβέστερον όρον τρόπον πρός συντομωτέραν είσαγωγήν λουσι μετ'ένδιαφέροντος άκρου καί αύστη- ρισΟη.
καί έκδίκασιν τών άφορωσών είς αύτάς δι ρότητος /ραστηρίας καί ά-άμπτου καταΈν Αθήναις, τήν 2 6 Μαίου 1 8 7 5 .
κών, καθιεροΰσα τήν δΓ άπ' ευθείας κλήσεως οιώξει -/.ά τιμωρήσει τούς περιφρονοΰντας
Ό Υπουργός
είσαγωγήν είς τό άκροατήριον καίπρολαμ- τήν τε έλυΟερίαν τής ψήφου καί τάς πρός
Κ
.
Αομβάρδος.
βάνουσα ούτω τό μέγα άτοπον τής βρα έξασφάλ&ιν αυτής έκδεδομένας ύπό τής Κυ
Α. Κλεώπας.
δείας τιμωρίας πράξεων αξιοποίνων, ων πα βερνήσεως διαταγάς καί παρεμποδίζοντας
ή
άλλοιιΰντας
όπως
δήποτε
διά
πράξεων
α
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ,
ρήλθε καί τό σκάνδαλον καί ή μνήμη, έναπολειφΟείσης μόνης τής περί τής άτιμωρη- δίκων κα αξιοποίνων τήν γνησίαν έκδήλω- (κείμενον πλησίον τής Βρύσεως τοΰΒορρίά).
σιν τής θελήσεως τών εκλογέων ή τό γνή-

έξέλεγξιν αρμοδίων.
Έν Αθήναι τγί 21 Μαΐου 1 8 7 5 .
Ό υπουργός
Κ. Λ ο μ β ά ρ δ ο ς .

σίας πεποιθήσεως. Ουδέν άπλούστερον τω
όντι, ουδέν άσφαλέστερον, ουδέν λυσιτελέστερον, προκειμένου μάλιστα περί παραβά
σεων τοΰ εκλογικού νόμου ή ή μετά ακριβή
μέν ά7 λά καθαρώς προεισαγωγικήν άνάκρισιν εισαγωγή τής δίκης είς τό άκροατήριον,
έν ω καί τά μέσα τής αποδείξεως είναι πρό
χειρα καί ασφαλή καί ή τεταραγμένη ύπό
τοΰ αδικήματος κοινωνία ανάγκην έχει νά
επανάκτηση τήν προτέραν γαλήνην δια τής
έκ μέσου άρσεως τοΰ κακοΰ. Ταύτην δέ τήν
όδόν προτρέπομεν υμάς, κύριοι, ν' άκολουΟήσητε, καθ" Οσον επιτρέπεται ύπό τών κει
μένων διατάξεων καί εντός τών ορίων τών
άρθρων 1 6 0 , 1 6 1 καί 1 8 6 τής Ποινικής
Δικονομίας.
ν

