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ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ!. 

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

Έ ν τ α ϊ ς Έ π α ρ χ ί α ι ς , 
ετησία δραχ. 12 , έξαμηνία δρα·/. 7 

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

Ε Κ Δ Ι Δ Ο Τ Α Ι 

ΠΟΛΙΐΊΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ. 
Τέλος ό χ. Κουμουνδούρος έσχημάτισε 

Κυβέρνησιν. Έπανέτειλ.ε λοιπόν, όπως λέ-
ωσιν οί ποιηταί, ή εύελπις ήώς τής προ 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ, 

Δι" εκας·ον otjyov διατριβών λεπ. 50. 
&£^&τικών }«}τασχέσεων ϊ 8. 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον τοΰ Ilav.JlI. Πηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ 
συνδρομή εΐνΜύπονρεωτιχή δΥ εν Ιτος 

καί προπλήρόνεται εις Αθήνας. 

οί περί τόν Βούλγαρην πεινώντες χαί όιψών-
τες οιτινες κατεπλημμυρήσατε τάς μακρο
σκελείς σελίδας των εφημερίδων σας μέ πύ
ρινα δάκρυα και βαρείς όλολυγμούς, ψάλ 

πολλοΰ αναμενόμενης ημέρας· έσκεδάσθη-ϊ λοντες ίερεμιάδας, οΐτινες έν TTJ οδυνηρά 
sav τα νέφη, άτινα έπί τόσον καιρόν έκάλυ 
ιτον τόν ορίζοντα τής πολιτικές, και αίγλη 
φωτοβόλος διεσκόρπισεν άπλετον φως και 
έπλήρωσε μέχρυσάς ελπίδας τόσας καρδίας, 
και άνεπτέρωσε τόσα γλυκέα Ονειρα, λη-
-./ονηθέντα έν μέσω τοΰ σάλου, τοϋ πάτα
γου και των λαιλάπων της πρό τίνος χρό
νου καταχλυσάσης τό έλληνιχόν βασίλειον 

|κολιτιχί)ς TpeWfttB^PTB » ν · ψ Ό JXSX « Ϊ Κ Β 
Εύφράνθητε πάντες· χειροκροτήσατε δέ 

τήν νέαν Κυβέρνησιν έν χοροΐς καί τυμπά-
νοις καί σεΐς, των οποίων τά κάτισχνα βα
λάντια κατέτρωγεν άσπλάγχνως ή άναργυ-

ιατε τάς φοβέρας επαναστάσεις τοϋ στομά
χου, και σεΐς ακόμη, οΓτινες επί τόσας έα-
ρινάς εσπέρας έμετρήσατε τούς αστέρας τοΰ 

σας άπελ>πισία έιτηρεύσατε τούς καταρρά-
κτας τοϋ ούρανοΰ, έξηράνατε τήν γήν και 
ηύρατε αυτήν στεΐραν παντός ωραίου, σεις 
οί'τίνες έπί τοσούτον δεν έτείνατε τάς -/εΐ-
ρας καί δεν ήνοίξατε τά βαλάντια προς τήν 
ζωηφόρον λάμψιν τοϋ Κεντρικού Ταμείου, 
οϊτινες έπί τοσούτον δεν άνήλ,θατε τάς βα
θμίδας των υπουργείων χαί δεν εισήλνθετε μέ 
τό μειδίαμα εις τά χείλη εις τάς αίθουσας 
των υπουργών. 

Εύφράνθητε πάντες οί άλλοι* ό μόσχος 
πολύς καί ουδείς ας μή μείνη πεινών. 

'Ήλ.θεν ό κ. Κουμουνδούρος ! "Ολ.ος ό 
ρία, καί σεις, οιτινες έπί τοσούτον έδοκιμά- κόσμος βοά, καί ήμεΐς ίέχομεν στερεάν πε-

ϋ στομά- ποίθησιν, ότι ή ύπό τοΰ κ. Κουμουνδούρου 

.ουρανίου δώματος μέ χείρας έσταυρωμένας 
χαί απέλπιδα 

σχηματισθείσα Κυβέρνησις εΐνε σύνταγμα· 
τική, μόνιμος, μέλλουσα περί πολλών νά 

Ισκεοθή καί πολλά νά έχπλ,ηοώση, έάν κα-
ψυχήν.ττνοΐΓ^τ vcr..tO«woT»q>R» ί4^©*°ΐΡε35ΛΡατΡ6ΦΐΙ τ ο υ ^ σκοπούς της· 

θρηνήσατε έν ψαλτήρια) καί κιθάρα σεις.καθώς όμως φαίνεται, πολλοί διάβολοι ήρ-

Κ Α Τ Α Σ Λ Β Β Α Τ Ο Ν. 

*/ισαν ν' άπλώ·(·)"'. τήν ούράν των άμα τη 
είς τ&^κ||Βρναβάσει της. Μόλις ό κ. Κου
μουνδούρος ν.ατηλΟεν έκ των ανακτόρων, ό
πως συνδιασκεφθή μετά των δύο άλλ,ων αρ
χηγών της αντιπολιτεύσεως, καί ό κ. Δε-
λτργεώργης, έν τω άμα διαβολισθείς, όλνίγον 
έλειψε νά τά φέρη όλ>α άνω κάτω, καθώς 
εΐνε συνειΟισμένος· άλλ,ά Οεΐον πνεΰμα κατέ-
βη προς στιγμήν είς τήν κεφαλή* του, καί 
έγένετο ό πειρασμός κορνιοτός, καί τά σχέ
δια της αντιπολιτεύσεως έπανήλ>θον, ί ΐ ς ίϊήΛ 
πρώτην αυτών τροχιάν τώρα δέ, ώς γείνε-
ται δηλον έχ τΐ]ς τιρδς *rov κ.'Κού'μούνόοΰ-
ρον άλ/ληλ>ογραφίαςτοΰΔελ,ηγεώργη, ούτος 
εΐνε όλως αντιθέτων φρονημάτων προς τήν 
σχηματισθεΐσαν Κυβέρνησιν, καί τρέφει έν 
τω νω άλλα σχέδια καί άλλ,ους σκοπούς, 
Κύριος οΐδε τί σκέπτεται· καθώς όμως ή&ού-

&Γού$ι έπί σαμεν ύπό πολλών, δεν δύνατα 
]sS5fcYJM]# ^ τίίρ«δ^3Ϊ):*ίς<τέ63: άγχάλ&^δτοδ 
Μοοφέως. . { , ,5.-™ ί,-™,· ύν-3 'ΛΛΑν 

Ό Θεός νά φώτιση καί αυτόν καί πάντα,ς 
τούς άλνλ.ους πολιτευόμενους, όπως έν ομό
νοια καί αύταπαρνήσει άγωνισΟώσι τόν·' κα^ 
λόν αγώνα, ίδωμεν δέ καί ήμεΐς έκπλ.ηρου-

Κ Η Π Ο Σ 

, T - . - - x r §2 ήόπ>οΛ vc i r>6T Σ ^ < ^ < ^ f ^ ) ^ y ^ ^ ^ m - ^ ^ ^ a ^ ; j 3 

Χθες τ ή ^ τ ^ ή τ ο ^ β ^ Λ ^ Λ α ^ ^ ^ * ! ! ^ ,̂ο̂ ·;,̂  0 

Έχεΐ ήτ ·^^^ϊβ^^ν^/15τ ·^>^^» ' ^ρΦκι^ίλη, VOVOAJ vjrXi' 
Έκεΐ ήτανε· κάΓ όλα ττ)ς επιτροπής τά μέληρτ^Ο aovhxh νοΥ. 
Ό 'Ροίδης, ό Μανσόλ·'^Λ*^'1^0°? ό Γ ρ ^ ϊ ΐ τ έ ^ / * 1 ο^»νύό| 

Τό αηδόνι τής παρέας. ' 

"Ολοι είς την Ιξω πόρτα είχαν καρφωτό τό μάτι 
'Σάν νά έπροσμέναν κάποιον, 'σάν νά έζητοΰσαν κάτι. 
Παρέκει άπ' τό τραπέζι σ' ένα χαμηλό βαρέλι 
Έκαθότανε ό Αάμπρος μέ τήν πρίμα τήν Φιορέλ>η, 
Καί κοντά του ό Μανσόλας έγελνβΰσε 'ς τήν Κολλα'νη, 

Καί τοΰ γέλ»αε χ' έχείνη. 

ΟΑΡΙΣΤΟ 

ρ κτίΐΑΦϊ?*ίΐή*3? τήΜτάση μάθησ^^υ-παί-π^ίδ^,* 0 0 vewMr; 

γα&Γιά τήν τββη ^EfpraMAs? ••^-αενάλτ τβΰ δ ί& ίά 1 " 0 3 ^ ; 
Και για την εξακουσμενη εις τον κόσμο ΙΙαππισα του.,1· 

VaS ^ U ^ S ^ k a f ΛοΤ***ηςχό Κ ν « ρ * δ 0 ^ λ ^ 4 Α ή ^ ^ 
nu' λέει «σηκωθήτε, κ' οί γάιδαροι περιμφ&υ}?? ^ 
COT'^Y-M οωνή αυτή τ8δ'\Κάν^?έ^υξ ?/^οΤ^ξωώ>'^ναι*ουν, 

Κ^'κυττα',ουν τον Μιμϊκο με^^αιοκτω ^ ^ J ^ y W V t; 

ν̂ ΛΧοπ· νω3ΓΛΤθ«ο3π jjaJuo υοδ» COT -?J3D»TX3 ^ Β ^ Φ ^ " 
Τότε όλοι άρχ ν(σαν- τόν Μίμη νά επαινούνε, 

Λ"ά τοΰ ψάλλουνε τραγούδια καί νά τόν χειροκροτούνε, 
Κι' αυτός κάθε θεατρίνα μέ ευγένεια καί χάρι 
Τήν έκάθιζε απάνω 'ς τοϋ γαϊδάρου τό σαμάρι, 
ΚΓ άμα όλοι 'καββαλίσαν, έτραβίξαν όλοίτια, 

Καί επήγαν 'ς τά Πατήσια. 

ΦΑΝΗΣ 



μένους τβύς πολλούς ημών πόθους, ημερας 
άγαθάς και άκύματον πολιτβχόν βίον, χαί 
μή περιέλΟωμεν πάλιν είς θέ<κ\ νά εΓπωμεν: 
βτά ίδια, Παντελάκη μου, τά ίδια, Παντε
λή [Λου a. 

Τό νέον ύπουργεΐον απαρτίζεται έκ των 
έξης προσώπων : 

Ά λ . Κουμουνδούρος, πρωθυπουργός και 
των Εσωτερικών. 

Σ. Σωτηρόπουλος, των Οικονομικών. 
Ά λ . Κοντόσταυλος, τών "Εξωτερικών. 
Γ. Μίλησης, τών Εκκλησιαστικών. 
Σπ. Καραϊσκάκης, τών Στρατιωτι/.ών. 
I. Παπαζαφειρόπουλος, της Δικαιοσύνης. 
Α. Αυγερινός, τών Ναυτικών. 
Έκ τούτων οί μεν πρώτοι πέντε είσί Κου-

μουνοουρισταί, οί οέ δύω τελευταίοι άνήκου-
σιν εις την Ζαϊμικήν φάλαγγα. 

— Την παρ.'Πέμπτην, γενομένης συνε
δριάσεως έν τή Βουλή ό κ. Κουμουνδούρος 
άπήγγειλεν από του βήματος τό πολιτικόν 
πρόγραμμα του,, δια του οποίου υποβάλλει 
εις την Βουλήν τά έξης ζητήματα: Πρώτον, 
τον νόμον τον περί μεταβολής του φορολο
γικού συστήματος· δεύτερον, τον νόμον, διά 
τοΰ οποίου διατίθεται ή μοναστηριακή πε
ριουσία προς σύστασιν γεωργικής τραπέζης· 
τρίτον, νόμον προς άμεσο ν έκγύμνασιν και 
έξάσκησιν στρατιωτικώς μιάς τάξεως τών 
πολιτών και προς σύστασιν στρατιωτικού 
ταμείου·τέταρτον,νόμον πρόςκατάργησιντής 
ιδιαζούσης δικαιοδοσίας τών στρατιωτικών 
διά τά κοινά εγκλήματα, νόμον περί ευθύ
νης υπουργών και τον νόμον περί προσόν
των υπαλλήλων ομίλησε και περί πολλών 
άλλων ωφελίμων, περί ων Οέλομεν γράψει 
προσεχώς. 

Κατόπιν ή Βουλή προέβη εις τήν έκλο-
γψ τών επιτροπών, αί'τινες Οέλουσι μεταβή 
κατ' άπόφασιν αυτής εις Βόν.τσαν, ΐήνον , 

πέτσαις και ΓύΟειον. 
— '0 έκτος κομήτης της Βουλής κ. Δε

ληγιάννης εν τινι φύλλω τοΰ «Πολίτου» 
της εβδομάδος ταύτης επιτίθεται κατά τής 
Βουλής λέγων δ-1 όσα αύτη διέπραξεν εις 
τά τών επιτροπών τό παρ. Σάββατον, ούτε 
αυτή ή Βουλή τοΰ Βούλγαρη όιενοήθη ποτέ 
νά κάμη. Θαυμάζοντες τον κ. Δεληγιάννην 
διά τά σοφά αΰτοϋ επιχειρήματα, συγχαι-
ρομεν αύτώ έπί ε υ φ υ ί α π ρ ω τ ο τ υ π ώ και 
ά ρ χ α ϊ ς ύ γ ι ε σ τ ά τ α ι ς. 

— Ό κ. Λογιωτατίδης,τάυίοθετηθέν τού
το τέκνον τοΰ ηγουμένου Αίγίνης, κακή δέ 
μοίρα συντάκτης τοΰ «Ααοΰ», και τυφλόν 
τής Καμαρίλλας Οργανον, μή εΐξεύρων πώς 
νά εξύμνηση τον Βούλγαρην, λέγει ότι ή 
Βουλή του εινεν α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ν και δεν 
ύπέκυπτεν εις τά νεύματα του, ένω ή πα
ρούσα είνε δουλόφρων και πειθήνιος· λέγει 
και άλλα πολλά ακόμη, τά όποια μόνον ή 
κάρα τοΰ κ. Λογιωτατίδη δύναται νά φαν 
τασθή. Και έπειτα άς λέγουν πολλοί, ότι 
έχασε τάλογικάτου. Καϋμένε Αογιωτατίδη 

— Παοα*.αλοΰμεν τον νέον έπι τής Παι
δείας ύπουργόν κ. Μίλισην νά έπιστήση τήν 
προσοχήν του εις τό έν Καλάμαις Γυμνά 
σιον, τό όποιον εις πο)^λήν εσχάτως περι-
ήλθε παραλυσίαν, καθότι οί έν αύτώ διορι
σθέντες Καθηγηταί, άλλοι μεν.ήσαν όλως 
άνίκα οι -:• ός καΟηγεσίαν, άλλοι οέ δεν με 
•ίέβησαν εις τάς θέσεις τ ω ν προτρε'πομεν 
δε και τούς βου'λευτάς Καλαμών κκ. ΙΙερ 
ρωτήν και Κάρτσωνα νά καταβάλλωσι πα-
σαν αυτών προσπάΟειαν και ζήλον, όπως ωί 
άδικήται έπί πολύ ή σπουδάζουσα νεολαία 
τών Καλαμών, τής οποίας τήν όπισΟοόρό 
μησιν επιθυμεί άπό καρδίας και επιδιώκει 
μόνον ό περίκλυτος Μαυρομιχάλης, όστις 
εις τοσαύτην άποτύφλωσιν έφθασεν, ώστε 
παρεκάλεσε τόν πρώην έπί τής Παιδείας Μετά ταΰτα έγένετο ή εκλογή τοΰ Προ

έδρου, έξελέχΟη δέ τοιοΰτος ό κ. Θ. Ζαίμης ύπουργόν κ. 'Ράλλην νά μή έπιτρέψη εις τόν 
2ιά ψήφων 131 , ενός ψηφοδελτίου εύρεΟέν- διατηροΰντα έν Καλάμαις ίδιωτικόν έκπαι 
τος λευκοΰ, έπ: 132 ψηφοφορησάντων και • δευτήριον κ. Πουλάκον νά συστήση άνωτέ 
αποσυρθέντων τών πρώην υπουργών. - ραν έκπαιδευτικήν τάξιν. "Ας ίοωσιν οί ά 

γάδοι Καλάμιο; ποίον άνδρα τιμώσι διά τής 
ψήφου των. 

— Διατί δύω βουλευταί Οιτύλου, οίτινες 
ώς διαδίδουν ο ι περί αυτούς, είνε δυσηρες-η-
μένοι άπό τόν κ. Κουμουνδοΰρον, καταπα-

οΰν τάς υποσχέσεις τ ω ν , δέν ήρκέσθησαν 
ς τά ροσφέτια,. τά όποια ελαβον έπί τοΰ 

υπουργείου Τρικούπη άλλ ' ευθύς ύπέβαλον 
κατάλογον άμα τήάναβάσει τοΰ υπουργείου 
οΰ κ. Κουμουνδούρου ; Τοΰτο, νομίζομεν, 
ινεόλως άνοίκειον προς τόν χαρακτήρα των. 

— Έπιστέλλουσιν ήμΐν έκ Πόρου, ότι 
ή αυτόθι δημοδιδάσκαλος κ. Πηνελόπη Μαυ-
^οδήμου ούδενός κόπου φείδεται διά τήν πρό-
οδον και ήθικήν άνάπλασιν τών μαθητριών 
της, δΓ όπερ και επισύρει τήν ύπόληψιν και 
εύγνωμοσύνην τών γονέων άλλ ' ότι οπισθο
δρομεί τό εϋδοκίμως και επιμελώς διευθυ-
νόμενον τοΰτο σχολείον είνε ή ϋπαρξις αυ
τόθι δέκα περίπου άλλων ιδιωτικών τών κο
ρασιών σχολείων διευθυνομένων υπό διδα
σκαλισσών μή αναγνωρισμένων και ήκιστα 
καταλλήλων ή δημοτική αρχή δυστυχώς 
έκ κομματικών λόγων αδιαφορεί, άλλά τό 
ύπουργεΐον τών εκκλησιαστικών διατί δεν 
λαμβάνει τήν δέουσαν μέριμναν ; θ ά έπα-
έλθωμεν. 

— Εις κλητήρ τοΰ Κεντρικοΰ Ταμείου, 
ονόματι Π. Κυριακόπουλος, κατέστη προ 
πολλοΰ όλως αφόρητος. "Οσον καλήν συμ-
περιφοράν εχουσιν οί έτεροι δύω κλητήρες, 
τοσούτον βάναυσον και αγενή τρόπον δεικνύει 
ούτος εις τούς προσερχόμενους, ους κωλύει 
άπό τοΰ νά εϊσέρχωνται εις τά Ταμεΐον, έκ
τος άν πληρώσωσι διόδια, ένώ τά καθήκον 
του εΐνε νά υπηρέτη αποκλειστικώς τόν Τα-
μίαν. Γράφοντες ταΰτα, παρακαλοΰμεν τόν 
ύπ. τών Οικονομικών ν' άπολύσητόν άνθρω-
πον τούτον, ούτινος, ώς ήκούσαμεν, και τό 
παρελθόν είνε έπιλήψιμον. Χ. 

— Έν Χαλκίδι όιατρίβει είς ζωντοχοϊ-
ρος έπιΟυμών νά νυμφευθή· ανακοπούμε1/ 
τοΰτο εις τάς νεανίδας Χαλκίδος, ίνα δρά-
ξωσι τής πολυτίμου ταύτης ευκαιρίας, καθό
σον έάν ούτος άποτύχη τοΰ σκοποΰ του, οί 
φίλοι του προύτίθενται νά θέσωσιν αυτόν είξ 
λαχεΐον. Ω. 

••• "Οταν έφθασαν 'κεΐ πέρα τά μεσάνυχτα 'ς τή μία, 
ΤΤήγαν μέσα εϊς τοΰ Φίσελ τήν ωραία μπυραρία, 
Και έτρώγανε ραπάνια, αστακό και σαλτσιτσώτο, 
Κ 1 έκτυποϋσαν τά ποτήρια μέ βοή πολλή και κρότο. 
Ά λ λ ά έξαφν' ό Ααβέρνης τά στραβά τ' ανοίγει χείλη, 

Και τούς λέγει «Στήτε, φίλοι.» 

Δεν τά ήλπιζα ποτέ μου άπό σας νά σφυριχτοΰνε 
Ή καλαϊς μου θεατρίνες, και ρεζίλι νά γενοΰνε. 
Γιατί πλέον περιστέρια και στεφάνια δεν πετάτε ; 
'Πέστε μου, καλοί μου φίλοι, άπό "μένα τι ζητάτε ; 
ΊΙέστε μου, κΓ αμέσως, φίλοι, θενά κάμω ό,τι ' πήτε . . . 

Διατί δέν ομιλείτε ; 

Ά π ' αύταΐς τής θεατρίνες πέστε ποιά δέν σας αρέσει ; 
Γρήγορα νά φέρω άλλη εις τήν ιδική της θέσι. 
Σας αρέσει ό Φιορέλη, σας αρέσει ή Κολλίνη, 
Σας αρέσει ή Σορρέντη, σας αρέσει τούτη "κείνη * 
Όμιλήσετέ μου, φίλοι, κ' ό,τι θέλετε θά κάνω . . , 

Μή μ$ κάνετε νά σκάνω. 

Τότ' αμέσως έσηκώθη ό ξανθός ό Γραμματέας, 
Πληρεξούσιος είς όλα τής χρυσής του τής παρέας, 
Και τό στόμα του ανοίγει, κι' αρχινά νά λέγη τοΰτα· 
« Έ χ ω εντολή, Ααβέρνη, νά σοΰ 'πώ, ότι τά φροΰτα 
«Που μας έφερες εφέτος είνε νόστιμα κ' ώραϊα, 

«Και αρέσουν 'ς τήν παρέα. 

« Ά λ λ ά άκουσε, Ααβέρνη, τήν 'δική μας συμφωνία, 
«Έάν θέλουν ή κυρίαις νάχουν πάντα ησυχία, 
«Και πεντάραίς νά μή περνούν, συριγμούς νά μήν ακούνε, 
«Και στεφάνια και κουφέτα όλονέν νά τής πετούνε, 
« Ά ς θελήσουν νά γενοΰμε μία γλώσσα, ένα στόμα, 

«Μιά ψυχή και ένα σώμα.» 

"Ολαις τότ' ή θεατρίνες μέ χαρά έσηκωθήκαν, 
Και μέ μιά φωνή τά λόγια τοΰ Μιχάλη έδεχτήκαν, 
Κ' έπιαστήκαν χέρι χέρι, κι' αρχίνισαν νά χορεύουν, 
Νά φιλιοΰνται σάν τρυγόνια, νά γελοΰν, νά χωρατεύουν, 
Και μέ χωρατά και γέλοια τούς εύρήκε ή ήμερα, 

Κ' έφυγαν άπό 'κεΐ πέρα. 

Ο ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΙ ΚΛΡΑΒΕΑΟΠΟΥΑΟΣ. 

"Ολως άνάξιον νά γράψη τις περί τοΰ αν
θρώπου τούτου, έστω και μίαν μόνον λ έ ξ ι ν 
άλλ' επειδή ούτος τυγχάνει γραμματεύς Δι
καστηρίου διορισθείς ύπό στηλιτών και δια-
τελών ακόμη ώς τοιοΰτος έν τώ Πρωτοδι
κεία) Πύργου, κκί επειδή περιτρέχει ήδη τάς 
οικίας βουλευτών τίνων, όπως διατηρηθή έν 
ή παρ' άξίαν κατέχει Οέσιν, άναγκαζόμεθα 
νά χαράξωμεν τάς ολίγας ταύτας γραμμάς 
και νά δημοσιεύσωμεν περικοπάς τι* ας δύω 
αποφάσεων τοΰ πρωτοδικείου Αθηνών, δι" 
ών αναστέλλεται πάσα κατ'αύτοΰ έκ μέρους 
τών δανειστών του καταδίωξ'.ς, ίνα μάθη ό 
έπί τής Δικαιοσύνης υπουργός τό ποιόν και 
τήν κατάστασιν τοΰ υπαλλήλου τούτου, και 
εκκαθάριση ταχέως τήν ύπηρεσίαν άπό ένα 
αφερεγγυον. 

Τούς είς τάς αιτήσεις του δικαιολογητι
κούς λόγους άφίνομεν νά σχολιάση τά κοι-
νόν της Χαλκίδος -και τοΰ Πύονου χα\ οι 
γνωρίζοντες αυτόν, 

10ου αι εν λογω αποφάσεις: 

Άριθ. 3,699. 
Τό Δικας-ήριον τών έν Αθήναις Πρωτοδικών. 

Ό αϊτών διά τής άπό 15 Δβρίου ε.ε. (1873) 
προς τό δικαςήριον τοΰτο αιτήσεως του εκ
θέτει ότι προ πολλοΰ παυθείς τής υπηρεσίας 
τοΰ γραμ· τών Πρωτοδικών, ύποστάς δέ αϋ 
τός τε αίμοπτυσίαν και ή οικογένεια του ι
δίως ή σύζυγος του άπό διαφόρους ασθενείας 
ύπέπεσεν είς χρέη, ών ένεκα απειλείται ή 
προσωπική αύτοΰ ελευθερία έκ μέρους τών 
δανειστών τουΐίολυγένους Δερβέρογλου και 
Κ. Βερσή, και έξητήσατο, γενομένης δεκτής 
τής αιτήσεως του, ν' άνασταλή πάσα κατ' 
αύτοΰ καταδίωξις άπό μέρους τών δανεικών 
του και τω έπιτραπή ή ενέργεια τών κατά 
νόμον δημοσιεύσεων και τοιχοκολλήσεων, 
όπως οριστικώς διαταχθή ή παραχώρησις 
τής περιουσίας του και ή αναστολή πάσης 
κατ' αύτοΰ καταδιώξεως τών δανεις-ών του. 

τής προσωπικής αύτοΰ κρατήσεως έπί έξ μή
νας άπό τής δημοσιεύσεως τής παρούσης. 

Άοιθ. 2,075. 
Τό δικαςήριον τών ένΆΟήνα:ς Πρωτοδικών. 
*tcecj>»oH»̂ i uor· ωΑΛν««~ *iaiTi'm\'3 •^ 1γνί. τχ:ι*,γΛ 

'() αϊτών (II. Καραβελόπουλος) διά τής 
άπό 2'2 Ιουλίου 1874 προς τό όικαστήρ-ον 
τοΰτο αιτήσεως του έξέθεσεν ότι, δια τής 
ύπ" άριθ. 3,099 π. ε. άποφάτεως τοΰ δικα
στηρίου τούτου ανεστάλη πασα κατ" αύτοΰ 
καταδίωξες έπί έξ μήνας συνεπεία τής άπό 
15 Δβοίου π. ε. αιτήσεως του, όπως έν τώ 
μεταξύ ένεργήση τά περαιτέρω, άλλά δυςυ-
χώς άπό τής εποχής εκείνης μέχρι σήμερον 
δεν ήδυνήΟη νά ένεργήση τας ύπό τοΰ νόμου 
διαλαμβανομένας διατυπώσεις, καΟότον νέα 
δυστυχήματα έπεκολούθησαν εις αυτόν, ήτοι 
•,θάνατοι δύω αδελφών του τοΰ ενός έν τή 
αλλοδαπή και τοΰ έτερου ένταΰθα, οιτινε'ς 
εγκατέλειψαν άπορφανευθεΐσαν οικογένειαν, 
ήτις ετέθη ύπό τά ϊδικόν του βάρος και φρον-
,-τίοα, άλλ ' έκτος τούτου ήσθένησεν έπί δύω 
περίπου μήνας και ώς έκ τούτου δεν ήδυνή-
θη νά ένεργήση τάς κατά νόμον διατυπώ 
σεις, επομένως έπάναγκες καθίσταται όπως 
τό δικαστήριον παρατείνη τήν προθεσμίαν 
τής άνας-ολής τών εκτελέσεων και τής προ-
σωποκρατήσεως έπί έξ μήνας εισέτι αρχο
μένης τής προθεσμίας άπό τής κοινοποιή
σεως τής αποφάσεως και έξητήσατο όπως 
τό οικαστήριον παρατείνη τήν προθεσμίαν 
τής ύπ' άριθ. 3,699 π. ε. αποφάσεως του έπί 
ες μήνας εισέτι αρχομένης τής προθεσμίας 
από τής κοινοποιήσεως τής αποφάσεως. 

Αναστέλλει πάσαν κατ' αύτοΰ καταδίω-
ξιν έκ μέρους τών δανειστών του, ιδία δέ την 

Παρατείνει τήν προθεσμίαν τής ύπ άριθ. 
3699 π.ε. αποφάσεως τοΰ όικας\ τούτου έπι 
τεσσάρας εισέτι μήνας αρχομένης τής προθε
σμίας άπό τής κοινοποιήσεως τήςπαρούσης. 

Σ. Σ. Α. Έρωτώμεν τούς κκ. Δβρβέρο-
γλουν και Βερσήν, έκοινοποίησαν τήν είρη·» 
μένην άπόφασιν μέχρι σήμερον, Έρωτώμεν, 
διότι συλληφθείς προ ολίγων ημερών διά 
χρέος 2700 δρ.'άπελύθη συνεπεία τής έν λό
γω άποφάσεωί. Προσεχώς πλείονα. 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
τοΰ ί α τ ρ ο ΰ I. II. Π υ ρ λ α . 

"Εκαστος αγαπών τήν αληθή πρόοδον τής 
ίίατρίδος αισθάνεται χαράν έγκάρδιον οσά
κις τυγχάνει έργα τιμώντα μεγάλως τήν 
έλλην. φυλήν, τοιούτον βεβαίως θέλει αίσ-
ΟανΟή πάς ό άναγνώσας τήν δευτέοαν έκδο-
σιν τής κατ 'άύτάς δημοσιευθείσης Συνεκ-
δήμου Υγιε ινής τοϋ παρ" ήμΐν δντως έπις-ή-
μονος ίατροΰ κ. I. Π. Πύρλα. "Αν ή πρώτη 
έ/.όοσις έπηνέθη καί έπεδοκιμάσΟη παρά παν
τός άναγνώσαντος ταύτην, καί παρά πολ
λών 'ΑκαδήμΊών" της^Εύρ^π,ηςΙΐΟεωρήΟη 
ώς^ωα τώ ν̂ ι ^στων  a^^M^S^y~ft δευτέρα 
αύτη έκδοσις "βεβαίως θέλει τύχει έτι μείζο
νος θέσεως παρα τή ιατρική επιστήμη, και 
ιδίως παρά τοις έλλησιν ώς συγγράφείσα 
πρωτοτύπως ύπό τό έλλην. κλίμα, καί συμ
περιλαμβάνουσα πληΟύν άρίστην ιδεών καί 
γνώσεων, ού μόνον τής συγχρόνου επιστή
μης άλλά καί τής αρχαίας. Ο συγγραφεύς 
άνήρ ού τής τυχούσης παιδείας καί κρίσεως 
θέτει ύπο τά Ομματα τοΰ άναγνώστου ό,τι 
παρά τοις άοχαίοις άπό Όμηρου μέχρι τής 
νυν εποχής έγράφη περί υγιεινής καί τών 
σχετικών ταύτης· ούτως έφελκύεται ή πε
ριέργεια καί ή φιλομάθεια τοΰ άναγνώστου, 
διότι άδιακόπως ευρίσκει ιδέας νέας καί ά
γνωστους αύτώ, έπωφελεστάτας καί αξιό
λογους πρός όδηγίαν περί τών ωφελίμων 
καί επιβλαβών τή υγεία, καί πρός προφύ-
λαξιν καί άπόκτησιν υγείας καί ευεξίας. Ει
νε τωόντι ή συγγραφή αύτη αριστούργημα, 
είνε κήπος ένθα ευρίσκει έκαστος πάν τό κα
λόν καί χρήσιμον καί επωφελές. Ούτως κα
θίσταται άναπόφευκτον κτήμα ή συγγραφή 
αύτη είς πάσαν οΐκογένειαν, διότι ευρίσκει 
οδηγίας καί γνώσεις υπέρ τής οικογενεια
κής υγείας· ωσαύτως καί πας άλλος φιλο
μαθής καί άγαπών^τή^ Μ # " Λ ^ ς υ
γείας του ευρίσκει ό,τι επιθυμεί πρός όδη
γ ί α ν ό σπουδαστής έχει σχολεϊον 'πληθύος 
γνώσεων, τάς όποιας έν ουδεμία άλλη συγ
γραφή ευρωπαϊκή ευρίσκει. Είθε τοιαΰτα-
συγγραφαί νά κοσμώσι τήν πατρίδα ημών. 

Έτυπώθη δαπάναις τών τυπογράφων Βλα--
στοΰ καί πωλείται άντί δο. 8,50. 

ΤΟ ΦΡΙΚΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ, 
— 

(Συνέχεια· ίόε προηγ. αριθμόν). 

«Τόπος της ενέδρας θέλει εΐσθαι αυτή ή 
θέσις, όπου ό αναίσχυντος σέ εϊ'/ε κρύψει 
διά νά μέ έκθεση είς τά βλέμματα σου. Ά μ α 
πλησιαζούσης τής νυκτός, θέλω ανοίξει έν 
φύλλον τής θύρας επάνω σου, θέλω έκδυθή 
καί πλαγιάσει, καί όταν άποκοιμηθή θέλω 
σοι νεύσε ι . . . Μή διστάσης, μή όει/,ιάσης, 
καί ή χειρ σου μή τρέμη κατά τήν στιγμήν 
τής εκτελέσεως ! Τώρα δέ, φοβούμενη μή
πως μεταβάλλης τήν γνώμην σου, θέλω 
άσφαλήσει τό άτομόν σου μέχρι τής κρισί
μου εκείνης στιγμής. ".Ισως επιθυμείς νά 
φύγης, νά ειδοποίησης τόν αύθέντην σου· 
πλήν είς μάτην ! Β 

Έσύριξε δέ μέ τρόπον ίδιαίτερον, καί πά
ραυτα παρέστησαν είς τό μέσον τέσσαρα θη
ρία άνθρωπόμορφα, τέως όπισθεν περσικού 
ανθοστόλιστου παραπετάσματος κεκρυμμέ-

να, μαΰρα τήν όψιν, φέροντα χλαμύδας παρ-
οαλωτάς, έκ τών οποίων ύπεφαίνοντο δύω 
βραχίονες μυώδες και φοβεροί ώς στελέχη 
δρυός. Τά παχέα και εξογκωμένα χείλη 
των, οι χρυσοί κρίκοι οί διαπερώντες τό 
διάφραγμα τής ρινός των, οί δίκην λύκου 
οξεΐς οδόντες των, ή δουλική και αναίσθη
τος έκφρασις. τής φυσιογνωμίας των συνα-
πετέλουν τέρατα βδελυκτά. 

Ή βασίλισσα είπε λόγους τινάς ε ίςγλώσ-
σαν, τήν οποίαν ό Γύγης δέν εννόησε,—τήν 
Βακτριανήν αναμφιβόλως,—και τά τέσσαρα 
άνδράποδα ώρμησαν κατά τοΰ νέου, τόν ά ο 
ήρπασαν καίάπήλθον φέροντες αυτόν, ζαΟώς 
τροφός τις φέρει μικρόν παιδίον είς τήν πο-
διάν τοΰ φορέματος της. 

Αλλ ' αρά γε τής Νυσσίας ή αληθής προ-
αίρεσις ποίαήτο ; Ειχε τωόντι παρατηρήσει 
τόν Γύγην, ότε αμφότεροι συνηντήΟησαν 
πλητιον τών Βάκτρων, και φυλάξει τοΰ νέου 
λοχαγού άνάμνησίν τίνα εις γωνίαν άποκε-
χωρισμένην τής ψυχής, όπου αί τιμιώτεραι 
γυναίκες πάντοτε ουλάττουσί τι κεκίυι/,υιέ-

νον ; Ή επιθυμία τής εκδικάσεως τής τιμής 
αύτης έκεντάτο αρά γε άπό άλλην τινά έπι-
θυμίαν μ.υστικήν, και, άν ό Γύγης δέν ήτα 
ό ωραιότερος νέος τής Ασίας, ήθελε ποτε 
επιμείνει νά δείξη τόσον ζήλον διά τήν τι-
μωρίαν τοΰ Κανοαύλου, διά τόν άπλοΰν λό-
γον ότ: ούτος έβεβήλωσε τό ιερόν τοΰ γά
μου ; Τοΰτο είνε ζήτημα δυσδιάλυτον, μά
λιστα μετά παρέλευσιν χρό\ων τρι^χιλίων, 
και μ' όλον ότι έσυμβουλεύθημεν τόν 'Πρό-
δοτον, τόν Ηφαιστίωνα, τόν Ιΐλάτωνα, τόν 
ΔοτίΟεον, τόν "Λρχί).οχον, τόν Πάριον, τόν 
Πσύχιον, τόν Μελήσιον, τόν Πτολεμαΐον, 
τον Εύφορίωνα και πάντας όσους πολλά ή 
ολίγα ειπον περί .Χυσσίας, Κανδαύλου και 
Γύγου, δέν ήδυνήθημεν όμως νά συμπερά-
νωμεν συμπέρασμα βέβαιον ! Μετά τόσους 
αγώνας, ύπό τά ερείπια τόσων βασιλειών 
κατεστραμμένων, ύπό τήν τέφραν τόσων i-
Ονώνήφανισμένων, νά ανίχνευση τις πράγμα 
ούτωσί άμιίβολον είνε έργον όυσκατόρθω-
τον, άν όχι αδύνατον. 

Τά βέβαιον εΐνε ότι τής Ν'υσσίας ή c · 

ΔΙΑΦΟΡΑ. 



Τρέχα, τρέχα Δεληγιώργη, πάρε δύναμι Ζαήμη, 
Και γενήτε αετοί · . 

Τώρα, τώρα τ' όνομα σας θ' απόκτηση πολλή φήμη, 
Καί παντού θά ακουστή. / 

Εύπνα μποϋφο Δεληγιώργη, καί έσύ μωρέ Ζαήμη, 
"Οπου είσαι ντίπ ψοφήμι. 

Για κυττάξετε τριγύρω πο'σα άγριεμμένα 'μάτια 
Σας κυττάζουν γουρλωτά. 

Μή σκιαχθήτ' άπό κανένα . . . τρέξετε, καλά μου άτια, 
Μ' όλα σας τά δυνατά, 

Καί δαγκάνετε τό γκέμι, κι' ολοένα πηλαλατε, 
Κι' όποιον 'βρίσκετε κλωτσάτε. 

θά περάσουμε μεγάλο, καταλασπωμένο δρόμο, 
Καί προσέχετε καλά . . . 

Έάν τ ά ν τ α ν ο δεν πάθη ό Τζουμπές άπό τόν τρόμο, 
Καί δεν χάση τά μυαλά, 

"Ολοι τότε έχουν δίκηο νά σάς 'ποΰν ό,τι θελήσουν, 
Καί 'ς τά μοϋτρα νά σδς φτύσουν. 

Πρόσεξε, βρέ Δεληγιώργη, 'ς τά μισά προτοϋ νά φθάσης, 
Μή σκοντάψης πουθενά, 

Μήπως σοΰ κόλληση μύγα, καί τά βήματα σου χάσης, 
Καί μδς ρίξεις 'ς τά στενά, 

Γιατί όλοι, κακομοίρη, είς έσέ θά ξεθυμάνουν, 
Καί κομμάτια θά σέ κάνουν. 

L 

φασις ήτο άμετάτρεπτος· ή δολοφονία εκεί
νη είς αυτήν έφαίνετο έκπλήρωσις χρέους 
ίεροϋ. Τά βάρβαρα έθνη έπιβάλλουσι θάνα
τον βέβαιον είς τόν καταλαβόντα γυναίκα 
γυμνήν ή βασίλισσα λοιπόν έπραττε κατά 
τόν καθιερωμένον τοΰτον νόμον μόνον, επει
δή ή ΰβρις έγένετο έν τω κρύπτω. Ιμελλε 
καί ή έκδίκησις νά έπιβληθη όσον τό δυνα
τόν κρυφίως. Ό κατ' έντολήν συνεργός τοϋ 
εγκλήματος, έγένετο δήμιος τοϋ έντολέως, 
καί ή τιμωρία έπήγαζεν εξ αύτοϋ τοϋ εγ
κλήματος. Ή χειρ έμελλε νά τιμωρήση τήν 
κεφαλήν. 

Τά μελανοβαφή" άνδράποδα κατέκλεισαν 
τόν Γύγην είς σκοτεινήν γωνίαν τοϋ παλα
τιού, όθεν ήτο αδύνατον νά φύγη ή ν' άκου-
σθί) κραυγάζων. 

Έκεΐ διέτριψε τό ύπόλοιπον τής ημέρας, 
σκληρώς κατατρυχόμενος, κατηγορών τάς 
ώρας δια τήν βραδύτητα καί διά τήν ταχύ
τητα των επίσης· τό έγκλημα, τό όποιον 
έλελλβ νά εκτέλεση, μ' όλον ότι αυτός τρό-
ηοντινά έγίνβτο άπλοδν όργανον ύποχωρών 

είς ανάγκην άναπόφευκτον, κατεσκότιζε καί 
συνετάραττε τόν νουν του. *Αν έκ περιστά
σεως άπροόπτβυ τό ξίφος του άπετύγχ ανεν; 
άν ό λαός τών Σάρόων έπανίστατο θέλων 
νά εκδίκηση τόν θάνατον τοϋ βασιλέως του; 
Τοιαϋτα διελογίζετο ό Γύγης φρονίμως, εί 
καί άνωφελώς, προσμένων τήν ώραν, καθ' 
ήν έμελλον νά τόν σύρωσιν έκ τής φυλακής 
του καί νά τόν φέρωσιν είς τόν τόπον, όθεν 
δέν έμελλε νά έξέλθη, ειμή δολοφονήσας τόν 
αϋθέντην του. 

Τέλος πάντων ή πλουμιστή νύξ ανέπτυξε 
τόν αστεροειδή πέπλον της έπί τοϋ ούρανοϋ, 
καί σκότος περιεκάλυψε τήν πόλιν καί τό 
παλάτιον. Βήμα σιγαλόν ήκούσθη· γυνή κε
καλυμμένη είσήλθεν είς τό δωμάτιον, έλα
βε τόν Γύγην έκ της χειρός καί τόν ώδή-
γησε διά τών σκοτεινών διόδων καί τών λα-
βυρινθωδών στοών τοϋ βασιλικοΰ παλατιού 
μέ τόσην άσφάλειαν, ως άν προηγουμένου 
δούλου λαμπαδηφόρου. 

Ή χειρ, ή κρατοϋσα τήν τοϋ Γύγου, ήτο 
ψυχρά, απαλή καί μικρά· πλην οί λεπτοί 

| εκείνοι δάκτυλοι τόν συνέσφιγ-ον φοβερά, 
ως δάκτυλοι ειδώλου χαλτοτύπου, διά θαύ
ματος εμψυχωμένοι, θέλησις άκαμπτος καί 
αδυσώπητος ύπεστήριζε τήν πίεσιν έκείνην, 
τήν άδιάκοπον καί όμοίαν σιδηράς λαβίδος, 
τής οποίας ουδείς δισταγμός τής κεφαλής 
ή τής καρδίας μεταβάλλει τήν θλιπτικήν 
δύναμιν. Ό Γύγης, νικημένος, καταβεβλη
μένος, ήφανισμένος, ύπεχώρει είς τήν δει
νή ν ταύτη ν ελξιν, ώσεί άπό τόν ισχυρό ν συ
ρόμενος βραχίονα τοΰ πεπρωμένου. 

Άλλ ' οίμοι! ποτέ δέν ήθελεν " έπιθ«μή-
σει νά λάβη κατά πρώτον τήν ώραίαν έκεί
νην βασιλικήν χείρα, ήτις τω προσέφερε τό 
ξίφος καί τόν ώδήγει εις τόν φόνον διότι 
αυτή ή Νυσσία ήτο ή έλθοϋσα νά παραλαβή 
τόν Γύγην, καί νά τόν φέρη είς τόν τόπον 
τής ενέδρας. 

Λόγον δέν άντήλαξαν τά απαίσια πρόσω
πα, πορευόμενα έκ τής φυλακής είς τόν γα-
μικόν θάλαμον. (ακολουθεί). 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΓΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ. 


