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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 
Δι' έκαςον στίχον διατριβών λε. 60. 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8. 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον τοΰ Παν. II. Πηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαί απευθύνονται είς αυτόν. Ή δέ 
συνδρομή εΐνε υποχρεωτική δι' Ιν ίτος 

καί προπληρόνεται είς Αθήνας. 

ΕΚ ΔΙ Δ Ο Τ Α Ι Κ A T A Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Ν Κ Α Ι Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν. 

Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ ΤΗΣ ΙΑΤΡ. ΣΧΟΑΗΣ. 

"Οπως κοινωνία ανθηρά καί ακμάζουσα 
προοδεύη καί δοξάζηται όταν τύχρη προϊ
σταμένου ίκανοΰ καί ενάρετου, καί τ' άντί-
στροφον εξευτελίζεται καί καταπίπτει όταν 
τύχη κακοΰ καί ανικάνου, οΰτω συνέβη καί 
κατά τό έτος τοΰτο έν τή ιατρική Σχολ,Υ]. 
Ουδέποτε ή Σχολ.ή αΰτη παρέστη διά τοΰ 
προϊσταμένου αυτής κοσμήτορος Μπαλάνου 
άθλ,ιεστέρα, όσον κασά τό έτος τοΰτο. 

Ώς γνωστόν ή Σχολή αύτη έχει τούς 
πλείονας τών καθηγητών άνδρας σπουδαί
ους καί ικανούς, ένασχολ,ουμένους εις τό 
έργον των, καί μηδόλως άναμιγνυομένους 
είς προσωπικά. Ά φ ' ης όμως έτυχε ΚΑΚΓ) 
μοίρα κατά τό ετος τοΰτο προϊσταμένου 
Μπαλάνου, τοΰ γνωστοΰ καί ώς ίατροΰ καί 
ώς κυνονικοΰ ανθρώπου, αμέσως ήρξαντο ν' 
άναφαίνωνται πολλά παρατράγωδα καί ά
πρεπη, άπερ όπισθοδρόμησιν καί άδοξίαν 
έπέφερον διότι ό προϊστάμενος επωφελού
μενος έκ της ανοχής τινών τών συναδέλ
φων του, καταχράται ταύτης, καί εις πολ-

λ,ά άτοπα τούς παρασύρει. Κατέστησε τήν 
Σχολ,ήν παλ,αίστραν της μοχθηρίας, καί κα-
τεβίβασε τήν άξιοπρέπειαν αυτής, διεπρά-
ξατο καί διαπράττει τ' απρεπέστερα, αδια
φορών άν προσβάλληται ή ύπόληψις της 
Σχολής, καί άν έξευτελ,ίζγ· ταύτην. 

Έφρόνουν τινές τών καθηγητών ότι έπρε
πε νά τιμηθή, νά ζωπυρωθή καί ν' άνυψωθή 
ή θέσις της υφηγεσίας, υποβαλλομένου τοΰ 
έφιεμένου νά καθέξη τήν Οέσιν ταύτην είς 
δοκιμασίαν γραπτήν τε καί προφορικήν, καί 
κρινόμενου οσον οιόν τε αύστηρότερον, Γνα 
μή περιπέση ή θέσις αύτη είς ανικάνους καί 
ασχημίζοντας τήν άξίαν αυτής, ήτις ήτο 
προς γύμνασιν καί προς έπίδειξιν της ικα
νότητος τοΰ ύφηγητοΰ* καί ευλόγως έφρό
νουν, διότι τοιουτοτρόπως οί ύφηγηταίήσαν 
οί μάλλον δοκιμότεροι, καί προπαρασκευα-
ζόμενοι προς τήν καθηγεσίαν. Ά λ λ ' έπέ-
πρωτο καί ή Οέσις αύτη της υφηγεσίας, κο
σμήτορος όντος Μπαλάνου, νά έξευτελι-
σθί] καί ν' άποβάλλη τήν προσδοκομένην 
άξίαν της. 

Εδόθη εις τον κοσμήτορα της ιατρικής 

Σχολ,ής αναφορά υπό τοΰ ίατροΰ Δελαπόρ-
τα, όστις λέγει ότι έσπούδασεν ειδικώς τήν 
όφθαλμοϊατρικήν, καί τήν δεινότητα του κα
τέδειξε πασιφανώς διά της θεραπείας, ήν 
έποιήσατο είς τον όφθαλμόν τοΰ άτυχους 
Κορομάντσου. Διά τής αναφοράς ταύτης ά-
πήτει όπως ύποβλ,ηθή είς τήν δοκιμασίαν 
τής υφηγεσίας καί τύχη τής θέσεως ταύτης. 
Ό κοσμήτωρ ύπο βάλλει αυτήν είς τήν Σχο-
λήν, ήτις ώρισεν ώς θέμα τό μάλλον εύχε-
ρέστερον άντικείμενον τής οφθαλμολογίας, 
τό περί καταρράκτου, ίνα γράψΐ} ό υποψή
φιος έπ' αύτοΰ διατριβήν, όστις καί συνέ
γραψε, καί ύπέβαλεν είς τήν Σχολήν αύτη 
δέ παρέ,πεμψε τήν εκθεσιν ταύτην πρός με-
λέτην καί κρίσιν είς τον είδικώτερον περί 
τά τοιαύτα, τον καθηγητήν κ. Άναγνωςά-
κην ούτος μελ,ετήσας επισταμένως τό έρ
γον απεφάνθη δι' εκθέσεως Οτι ή διατριβή 
τοΰ Δελαπόρτα ήτον όλως εσφαλμένη καί 
αποδοκιμαστέα. Ό Μπαλάνος φίλος ών φαί
νεται τοΰ Δελαπόρτα, καί ποθών τήν εΓσο· 
δον αύτοΰ είς τήν ύφηγεσίαν, αδιαφορών άν 
ήνε ίκανός ή μή, διότι άγαπα ό όμοιος τόν 

Κ Η Π Ο Σ 

Ο ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΜΗ. 

Δέν £φθασε, Μιμΐκό μου, ή Έ ρ ω τ ο ς Θ υ σ ί α , 
'Αλλά έδημοσίευσες καί μία κωμωδία, 
Όπου τήν είχες κι' άλλοτε σ' ένα βιβλ,ίο βάλει, 
Καί τοΰτο όλο τό 'καμες για ν' άκουσθής καί παλι. 
Καί επειδή τό δραμά σου άφήκε συγκινήσεις, 
Καί πάλι τήν 'ξανάβγαλες νά μας χαροποίησης. 

< Καί βέβαια! καλά 'καμες. . . έτσι τό κάνουν κι" άλλοι, 
Ποϋ γίνονται δραματικοί καί ποιηταί μεγάλοι. 
Τά γέλοια μέ τά βάσανα μαζύ ανακατώνουν, 
Πότε ανοίγουν τήν καρδιά, καί πότε τήν πληγώνουν. 
Αυτό έσκέφθηκβς καί σΰ, δραματικέ Μιμΐκο, 
Καί έβγαλες τόν χάρτινο καί πάλ: & ο κ ο ρ ϊ κ C. 

Θυμάσαι τί σοΰ έλεγα μία φορά;.» ν' άρχίσης 
Νά γράφης δράματα πολλά, άν θέλης ν' απόκτησης 
Φήμη καί δόξα πιό πολλή, καί ακουστός νά γίνης, 
Γιατ' εΐνε κρίμα κι' άδικο κ ο ρ ο μ η λ α ς νά μείνης. 
Καί σύ ώυάν καλό παιδί δέν άργησες, Μιμή μου, 
Κ' ευθύς είς πράξιν έβαλες αυτήν τήν συμβουλή μου. 

Τώρα γιά 'πές, Μιμΐκό μου, γιά 'πές μου 'ς τ4 θεό σοκ, 
"Ολα αυτά ποΰ έλεγα δέν τ3πα γιά καλό σου; 
Τό είπα καί τό έλεγα, και σοΰ τό λέγω πάλι, 
Πώς είχες κ' έχεις πάντοτε ποιητικό κεφάλι, 
Κι' άπ' τής μαμμάς σου τήν κοιλιά δραματικός «βγήκες, 
Κ' όλα τοΰ κόσμου τά καλά εμπρός σου τά εύρήκες. 

"Εχεις παράδες αρκετούς, καί είσαι παλληκάρι 
Μέ ώμορφάδα ζηλευτή, μέ έρωτα καί χάρι. 
Είσαι καί έξυπνο πα ιδ ί . . . έχεις μυαλό καλούπι, 
Πούνε μεγάλο καί πλατδ δυώ πήχες κ' ένα ^οΰπι. 
Ά λ λ ά δέν φθάνουνε α υ τ ά . . . κοντά είς όλα τ' άλ λ α 4 

Μας έγεινες καί, ποιητής, £ είξεύοεις καί καββάλα, 

ΑΡΙΣΤΟ ΦΑΝΗΣ 



όμοιον, προτείνει όπως επεστράφη εις τόν 
κ. 'Αναγνωστάκην ή κρίσις, καί διόρθωθώσι 
τά άποδοκιμαστικά μέρη ταύτης. Άλλ ' ό 
κ. Αναγνωστάκης αποκρούει τήν τοιαύτην 
άσυνειδησίαν καί τήν προσβολήν είς τήν ά-
ξίοπρέπειαν τής Σχολής· τότε ό κερδαλεό-
φρων κοσμήτωρ επινοεί άλλην μέθοδον επι
τυχίας. Προτείνει όπως ή Σχολή αναγνώ
ριση μεν τό ανεπιτυχές τής συγγραοής του 
ύποψηφίουί,άλ^ίγϊ ίν^ ^αράδεκτός' καί ά-
ναγνωρισΟή ύφηγητής'τής οφθαλμολογίας 
ό Δελαπόρτας κ α τ' έ π ι ε ί κ ε ι α ν. Ουτω 
λοιπόν, έπί κοσμήτορος Μπαλάνου, αναγο
ρεύονται ύφηγηταϊ καί κ ατ' έ π ι ε ι κ ει αν, 
πρός ουδέν πλέον θεωρούμενης τής ικανότη
τος έν επιστήμη, ούτε τοΰ έλ,έγχου πρός 
ουδέν εκτιμουμένου. Τίς λοιπόν είς τό εξής 
σπουδαίος καί εύπαίδευτος ιατρός θέλ,ει κα-
ταοεχΟή νά ύποβλ,ηθή είς δοκιμασίαν καί 
γείνη υφηγητής, άφοΰ ή θέσις αυτη δίδεται 
πλέον κ*α τ'~ έ π ι ε ί κ ε ι α ν ; Καί αυτός ό εξο
στρακισμός τό πάλαι έν Αθήναις γενόμενος 
πρός μόνον τούς έξοχους άνδρας, έχασε τήν 
σημασίαν του καί άπηγορεύθη πλέον νά μή 
γίνεται, άφ' ότου έξορίσθη εΤς άσημος Αθη
ναίος. "Εως τώρα ήτο γνωστόν ότι κατ' έ-
πι ει κει α ν έδίκαζον ποινικώς οι δικασταί, και 
κατ' έπιείκειαν έδιορίζοντο ύπάλλ,ηλ,οι είς 
πολιτικάς θέσεις πρός έξοικονόμησιν τών 
άνρί^κών^^ων. ΙοοΐΓήδη καί έν επιστήμη 
κατ' έπιείκειαν νά γίνωνται ύφηγηταί. 

Κατέπεσε-πλέον καί ή αξία τής υφηγε
σίας, υπέρ τής τιμής τής οποίας τόσοι άλ-
λοι είργάσΟησαν καί πολ,λ,ά διεπράξαντο, 
όπως διά μόνης ταύτης άνοίγωνται αί πύ-
λαι τής καθηγεσίας. "Ηδη καί ούτοι αποσύ
ρονται έκ τών δοξασιών τούτων, καί οίκτει'-
ρουσι τήν τύχην τής ιατρικής Σχολής, τυ
χούσης κατά τό ετος τοΰτο τοιούτου πεπω-
ρωμένου τήν συνείδησιν κοσμήτορος-, έπί 
TOU οποίου μεγάλως κατέπεσε καί έξευτε-
λ,ίσθη ή ύπόλ,ηψις ταύτης διά πολλ,ών άτο
πων καί αγενών πράξεων, πρός τάς οποίας 
παρέσυρε τινάς όμόφρονας έκ τών μελ,ών 
της Σχολ.ής. Τά γεγονότα ταύτα πρέπει νά 
χρησιμεύσωσιν είς τήν Σχολήν ώς διδακτι-

Καί άν καμμιά φορά, Μιμή, τήν ποίησιν ξεχάνης, 
Καί σάν ιππότης δοκιμάς είς τήν καββάλα κάνης, 
Tt' αυτό σου πρέπει έπαινος.. . σάν έξυπνος ποΰ είσαι, 
Δέν είμπορεΐς 'ς τήν ποίησι καθ' ώρα ν ' άσχολήσαι. 
Πρέπει νά καταγίνεσαι, Μιμή μου, καί εις άλλα . . . 
Καλ' εινε καί ή ποίησις, καλ' εινε κ' ή καββάλα. 

έ Χ $ Λ ^ 0 ς £ . * ^ 3 1T0J3VSθφ i 0 νέΔ ~ · ΚνθΧΓ»ίβ3ΤνθΜ VO 

Μα κυτταξε τι έπαθα!... γιά νά σέ εξυμνήσω, - ί »χ > 
Τόν Η ε τ ε ι ν ό ν σοο 'κόντεψα, Μιμή, νά λησμονήσω· 
Καί εινε κρίμα καί πολύ μεγάλη αμαρτία* 6 ϊ γ Α ' 
Νά μήν έξακουστή παντού μιά τέτοια κωμωδία. 
Βλέπεις, Μιμή ·,. . μόνος έγώ ευρίσκομαι 'ς τό μέσο, 
Όπόταν 'βγάζης δράματα, γιά νά σέ επαινέσω. 

Γ:\ '-^ΛΟΒ ftiiiL 3Π33 ·ν3Λ}ώ0τπυτχ »7ί — »3£}γ» ί»χ , ? ~ ^ 
Όλοι οί άλλοι σέ μχφο%ν f&l σέ κατηγοροΰνεω-^» νότ ?όο 

Διότι τήν σοφία σου ζηλεύουν καί φθονΟ^^Λδοχί^π iSuoT 
'Αλλά έγώ, καί ποίησιν καθόλου άν δέν ξέρω, 
Δέν είμπορώ όμως, Μίμη, ποτέ νά ύποφί^ω'^ο"-^.^0" ^ 
Νά μένη είς τά σκοτεινά μιά τέτοια φαντασία, MQS W 5yr Ιρ 0 

"Οπου τής πρέπουν έπαινοι καί δόξες καί (Βραβεία, 

Τόν Πετε ΐ νόνσου ποιος 'μπορεϊ νά μή τόν έπαινέση, 
Καί είςέ τίνος κεφαλή ποτέ Οέ νά χωρέση, 

^γ^'Πώς Κ ο κ ο ρ ϊ κ ο χάρτινο ώς θέμα σου λαμβάνεις, 
Κ' ευθύς επάνω είς αυτόν μιά κωμωδία κάνεις 
ΙΙς που να πης πάτερ ήμων, με τέχνη θαυμάσια ;|... 
"Αχ! καί νά είχα καί έγώ μιά τέτοια φαντασία! 

(•xoqyi 6? ? J 3 ' I/^MJI* *Φ ' °257< K M ? f * ' 
Όλοι οί άνθρωποι ζητούν προτού νά αποθάνουν 

Ν' αφήσουν όνομα καλόν κ' έργα λαμπρά νά κάνουν. 
Καί σύ, χρυσέ Μιμΐκό μου, γιά νά γενής μεγάλος, 
Καί εις τήν ποίησι κανθίς νά μή σέ φΟάση άλλος, 
Είτε κοιμάσαι, είτε τρώς, ή στέκεσαι, ή τρέχεις, 
Κ ο υ χ ά κ ι δ ε ς καί Π ε τ ε ι ν ο ύ ς 'ςτόν νοΰ σου πάντα "χεις. 

> ρ υ δ ο ψ ο ? Γ ^ ° τ ? ω τ χ » Χ Χ * ^ 
Ά λ λ ' έννοια σου, Μιμΐκό μου, κανείς^δέν θά σέ φδάση. . 

C' 4 .Κανε ίς τάς κωμωδίας σου δέν Οέ νά ξεπεράση. 
Συ μονός τής ποιησεως απέκτησες τή χαρι, 
Κι' άλλος κανείς δέν είμπορεΐ τό γ ο ύ σ τ ο σου νά πάρη. 
Καί τώρ' άν θέλης νά γενής γνωστός είς τήν Αθήνα, 
Νά βγάλης μέ τόν Π ε τ ε ι ν ό καί μία Π ε τ ι ν ί να . 

άνάξιον ν' άπαντήσ&σιν πρός οσα γράφε 
ό «Αριστοφάνης» κατά τοΰ αξιότιμου διευ
θυντού τής Άστυκλ,ινικής κ. Όρφανίδου, 
καί ότι οί ύπογράψαντες τήν έν τώ «Εθνο
φυλακή) καταχωρηθεΐσαν υπέρ TOU κ. Όρ
φανίδου διατριβήν εινε διδάκτορες τής ια
τρικής, μας παραπέμπουν δέ εις τό γρα-
φειον τού «Έθνοφύλακος» διά νά ίδωμεν 
τάς ύπογραφάς των. 'Πμεΐς ούδένα λόγον 
θά έκάμνομεν περί τούτου, έάν δέν έγνωρί-
ζομεν ότι ή διατριβή εκείνη εΐνε τοΰ ιδίου 
κ. Όρφανίδου, τόν Οποίον βεβαιοΰμεν, ότι 
πάνθ' όσα γράφονται κατ' αύτοΰ, δέν προέρ
χονται έξ άλλου τινός, ή μόνον έκ τής 
διευθύνσεως τοΰ «Αριστοφάνους», καί τόν 
προσκαλ,οϋμεν καί πάλ,ιν ν' απάντηση ό ί
διος άνευ υπεκφυγών καί αστερίσκων είς 
όσα γράφομεν κατ' αύτοΰ,δίότι άλλως έπι-
κυροΐ όσα έξ άσφαλ,ων πηγών έμάθομεν 
καί έγράψαμεν. 

-— Τά περιώνυμα αθλα τού κ. Δαγρέ 
θά δημοσιεύσωμεν άμα λάβωμεν έκ Καλα
μών αντίγραφα τών κατ' αύτοΰ βουλευμά
των, άτινα παύουν πρός καιρόν τήν κατα-
δίωξίν του δι' όσα κατηγορείται. "Ωστε έ
χετε όλ,ίγην ύπομονήν, κ. Δαγρέ, καϊ ή 
κοινωνία εντός ολίγου θά ίοη ότι τό μέτω-
πόν Σας δέν εΐνε άκηλ,ίδωτον, και δέν λάμ
πει έν αύτώ, ώς λένετε, ή άθωότης καί ή 

— Ό Αούης τής «Αυγής» ενθυμηθείς 
τήν έποχήν τού Όθωνος, κατά τήν οποίαν 
έξετόξευεν ύβρεις κατά παντός μή ρίπτον
τος κανέν κόκκαλον είς τό στόμα του, εφι
στά τήν προσοχήν τής Ιεράς Συνόδου καί 
τοΰ υπουργού τών Έκκλ,ησιαστικών έπί 
τής σκανδαλώδους διαγωγής τών υποδίκων 
Αρχιερέων, καί ιδίως τού τής Μεσσηνίας, 
διότι πλ,εΐστα, λέγει, ακούονται εκείθεν πα
ράπονα προμηνύοντα δυσάρεστα αποτελέ
σματα. Καί ήμεΐς έφιστώμεν τήν προσο
χήν τοΰ κ. Αούη είς όσα γράφει διότι εί
μεθα Καλάμιοι καί γνωρίζομεν καλλίτερον 
παντός άλλου τήν διαγωγήν καί τόν χα
ρακτήρα τοΰ Αρχιεπισκόπου Μεσσηνίας, 
πρός τόν όποιον τρέφομεν ίδιαιτέραν άγά-

κώτατα , μ α θ ή ^ α ^ ^ ^ ..τ^έ|$ς,|{$η4 
τά^μεγαλγ^Προσοχή ,εί,̂ .,τη,Μ' έκλ.ογήν τοΰ 
κοσμήτορος, καί μή παραδίδηται παρέργως 
ή τιμή καί ή ύπόληψις ταύτης είς χείρας 
άσεβων, ασυνειδήτων καί μοχθηρών. 

ΕΤς τελειόφοιτος. 

-*< ΔΙ ΑΦΟΡΑ. 
slvtv? 3οη·όω\'3β»π ώτ '?:ry.'S3uux pr >x ?ο 

'Εν τή συνεδριάσει τής Τετάρτης ή Βου
λή παρεδέχθη είς β'. συζήτησιν τό νομο
σχέδιον περί κυρώσεως τής περί Ααυρίου 
συμβάσεως, έγένοντο δέ δεκτά είς πρώτην 
άνάγνωσιν καί 13 άλ,λα διάφορα νομο-
πΧ~π*?*ϊ0τ5ζωVK?»x νώχύ -•joSjos.urA'c.* ?T7 ω.. 

'Εν τή συνεδριάσει τής Πέμπτης κατέ
θεσε·/ ή επιτροπή τήν έπί τοΰ πρϋπολ,ογι-
σμοΰ τοΰ 1876 έκθεσίν της, έγένοντο δέ 
δεκτά είς γ'. συζήτησιν τά έξης νομοσχέ
δια, 1) περί δυνάμεως τού κατά γήν στρα
τού διά τό 1875· 2) περί τοΰ κατά θάλασ
σαν στρατού διά τό έτος 1875· 3) περί 
τοΰ κατά θάλασσαν στρατοΰ διά τό ετος 
1876* 4) περί κυρώσεως τής μεταξύ Ελ
λάδος καί Αγγλ ίας συμβάσεως περί αμοι
βαίας επιδόσεως τών δραπετών ναυτικών 
καί 8) περί κυρώσεως τής μεταξύ Έλνλά-
δος καί Ισπανίας συμβάσεως περί εμπορίας, 
και ναυτιλίας. Ό υπουργός τής Δικαιοσύ
νης έζήτησε πίστωσιν παρά τής βουλής 
έκ δρ. 33.000 πρός άποζημίωσιν τών δι
καστών τού είδικοΰ δικαστηρίου κλ,π., καί ή 
βουλή παρεδέχθη είς ά. συζήτησιν τήν πί
στωσιν ταότην. 
.! Χθες διενεμήθη ή έκθεσις τής επιτροπής 

έπί τοΰ κατηγορητηρίου τού υπουργείου 
Βούλγαρη, τήν δέ προσεχή Δευτέραν θέλ,ει 
αρχίσει ή έπ'αύτής συζήτησιςκαί πιςεύομεν 
ότι ή άπόφασις τής Βουλής Οά ήνε δικαία, • 
ανταποκρινόμενη είς τους πόθους τοΰ έλλ,η- -
νικού λ,αοΰ. ... -aviiovvjo'T ο 3V33 ί$ ?ο?2: 

— Τριάστερον διάφορον έδημοσιεύΟη έν 
τώ φύλλω τοΰ «'ΕΟνοφύλακος» τής 8 Δε
κεμβρίου, έν ω μας λ,έγουσιν, ότι κρίνουν 

Η ΖΗΛΟΤΥΠΙΑ. j 
-

. (Συνέχεια καί τέλος· ίδε άριθ. 137). 
— Τόν λυπούμαι τωόντι. bj «νώ^ρ-ο,3? 
— Καί til^mkfvuftsa&s^a: Ικ^α*,~j i»x « 
— "Α! εΐνε διά να κλαίη τις. Κατ' αρ

χάς εδόθη είς αλλόκοτους τρέλλας· μέ αί
μα ψυχρόν καί απαθές, άλλο έργον δέν 
εΐχεν ειμή νά ζητή έν γένει τάς τραγωοι-
στρίας τοΰ θεάτρου· είς όλ,ας όμως ευρι-
σκεν άηδίανκαί άπελ^πισίαν. Τρομερόνφάν-

; τασμα, ή σκιά .τής Σορσίνης, άνωρθοΰτο 
πάντοτε έμπροσθεν τών οφθαλμών του, καί 
τώ έφαίνετο άπαραλ,λ,άκτως τοιαύτη ώς ή
το είς τό έργοστάσιόν του. . . "Εχεις όμως 
δίκαιον, λοχαγέ· άς άφήσωμεν πλέον αυτήν 

δ τήν τρομεράν ίστορίαν, καί άς πιωμεν. 
- — "Οχι! δέν έχω πλ,έον όρεξιν νά πίω. 
Αισθάνομαι μεγάλην άτονίαν είς τό σώμα.. 

j ή ιστορία σου μέ ένέκρωσεν. Αυτός ό ζω
γράφος πού νά ηνε άραγε τώρα ; 

— Και αυτός δ ίδιος άγνοεΐ· πρέπει ό-

ίΐην και σεβασμόν π«ρακα?,ο·5μεν 8 8 ' ^ Μ 4 
Αούην τής «Αυγής» ν&;Χ&μ$&γ*ψ&&ί<Χς i 
χαί ακριβείς πληοοφΟ^^'^ρί- Τών -δϊώ'ν -J 
γράφει, καί ^^ο^Φ^^'^^ψ'ί 
έαν δέν Οέλη νά τόν συνετίσωμεν ή μ εις. Ν σ 

- Εν Ν » | Λ ι ν teji^gl Μ * « Μ < 3 
Ένω ^'^^4hmfr$^m4 
χαί πολλ,ο^^οισκονβο ^ΑΜψ^-] 
πάτωμα ως ?^JWf^m*m4°V} 
«ολλοϋ βάρους κα^ο Μ$φ$ϊ7#%& :d 

ζωντανοί μπουμ κατω.είς το υπογειον. Φαι-
νεται ότι'ό μακ.Ο^τη^ ? « ? ? § » ~ ϊ β t\ 
κολλάς, αμαρτίας σαν τον παππα Φωκα. 
Α ί ω ν ί α ^ ο υ ^ ^ ^ , ^ ^ 0 ο Τ 7^ν^Ιΐ 

— Νέοιτινέςτών καλλιτέρων ένΤαλα-: , 
ξειδίω οικογενειών δεκαπενταετεΐς βλ,έπον- -
τες, άφδ ενός ότ{ ό γαλλικός πολιτισμός, , 
όστις ουκ ολίγον έταπείνωσε τήν Γαλλίαν, ( 

είσέρρευσε καί έν Ελλάδι καί. κατέπνιξε ( 

παν αίσθημα.έλλ,η-Ηκάν εις τάς κυριωτέρας , 

πως ταύτό πάθωσι κα ί αί έπαρχίαι, άφ'έτέ-
ρου έ λ λ η ν ι ^ Ρ 

Ιστορία^ ότι οί μεγαλ.όνοες ποτέ Αθηναίοι 
έδιδον.τοΐς άπόροις όβολόν, όπως φοιτώσι 
τακτικώ(£ ε^τ^|(ατρον, κα ί συναισθανό-
μενοι, καίτοι τοιαύτης ήλ.ικίας, οποία καί 
όπόση ωφέλεια δύναται νά πρόκυψη είς πά-. 
σαν έλληνικήν καρδίαν έκ τής διδαχής έθνι-

I κών δραμάτων άπό τής σκηνής, συνέστησαν 
έν Γαλάξείδίω δρα^ατικόν Οίασον ύπό τήν 
έπωνυμίαν ό «Παρνασσός». Συγχαίροντες 
όθεν τούς νεαρούς τούτους έλλ,ηνικούς βλ,α-
στούς, καί τήν πόλ,ιν Γαλαξειοίου, πεπεί-

! σμεθα, ότι τά γενναία καί ένδοξα τής Οα-
λασσης τέκνα, οι φιλοκαλοι και φιλόμουσοι 

[ Γαλαξειδιώται Οέλουσιν' ενθαρρύνει κα ί ύπο-
στηοίξει όσον οίον τε τά άγλαά ταΰτα. 

•^?ΧΙ"·ΟΠ» »?©3C}»B.u3 STVOUVjYAJOCjn̂  χ,νοπ» 
— Επειδή άπό τίνος ή αυθαιρεσία τοΰ 

I διευθυν^Ο saTAs f'/J^^l Φ 5Αχνώ yj ο ύ π ε
ρέβη πάν οριον καί α ί ήκιστα εύ γενείς έχ-

|. φράσεις του έπιδαψΓλεύονται αφειδώς τούς 
I μαθητάς τής άνω σχολής, άναγκαζόμεΟα 

νά παρακαλέσωμεν τόν ύπουργόν τών έσω-

ε ^ δ ^ ί έ 3 · ^ ^ ^ ^ s p ^ ^ a i ^ lav o'SjeuM 
cr^ .̂Ti!*eV'̂ Xi3f5/νΙίο?>-,'· εν,ψ'τό δικαίωμα 
ά ω « ^ ^ ^ - · τ ρ θ | τ Μ 'ψΧ^φΰβς'' 
Μ^φκ9$&?- 1 ώριςΤ* ε ρ ώ τ η σ α ν 1 

ο -. \-OAA ί»\ ?ω?τ"Γ]3Λ,ΛΓΑ . wrap:! υλλογον^ΤΔ^.ν,τάίη^ητων,' Και β .) ' άν κε-
.τηται τό έξαιρβτΐ>ϊοίί προνόμιον νά ύβρίζη 
ούς μαθητάς βαναυσότερον τών έν τοις 
ίνοπωλ,ειοις άνατραφέντων. Πεποίθαμεν 
τι ουδέν τ ώ ν ^ ^ τ ^ ^ ρ ^ ν ο μ ί ώ ν έχει, έχ-
ός άν ή κυβερνησις τώ παρεχώρησε τήν 
,οειαν νά εκγύμναση αυτούς είς τό νά οέ-
i&^t^xpf^ps&ztfGV ,3f<!8Vi-Τούρκων 3αί 
γ,εΐίέστερον τών άχΟοφόρωνί3 [·ΌV Ω. 

juctiOjU-oA i'̂ avr ; ρ tm- r 
U-^oij^ φ ίλε «ΆριστόφανεςΙ, ^ " S f i j j ^ 
Ά9φ& t1fipt* τω ύπ'-άριΐ.1" 1W έί51;'φύλ-
*νω τής εφημερίδος υμών καταχωρισθείσης 
ημετέρας διατριβής δοθεϊσαν ύπόσχεσιν, ότι 
ίήλ. θέλω επανέλθει έπί τοΰ τόν δημοδιδά-
σκαλον κ. Ή/,ίαν Ανδρέου αφορώ ντο ς άν-
•|«a<{p».«jW. »τ v j z j p p u D . γ ?J3 »ΤΧ3 

Καί πρώτονμέν ήμέτερον καθήκον θεω-1 

ρώ όπως κηρύξω άξιον επαίνου τόν έπί τής 
παιδείας ύπό5ρ^όν°κ; Μίλησιν, "όστις, λα
βών ύπ' ό'ψιν τά υπέρ τοΰ διδασκάλου τού
του γραφέντα, δικαίως έπανέφερεν αυτόν 
είς τήν ύπηρεσίαν, καθόσον, ώς γινώσκετε 
ούτος εΐχε τεθή έκτάς ταύτης ύπό τοΰ κ. 
'Ράλλη διά λόγους εμπαθείς· καθ' 1ν δέ μό
νον θεωρώ έπικριτέον τόν κ. ύπουργόν ότι 
ένδούς είςτάς αιτήσεις ασύνετου βουλ,ευ-
τοΰτής επαρχίας Οιτύλου έξετόπισε τόν 
ρηθέντα δημοδιδάσκαλον πρός βλ,άβην ού 
μικράν τής έν Καρδαμύλη νεολαίας, καί 
οΰτωςή αυτόν θέλ.ει αναγκάσει νά μή δε-
χθή τόν διορισμόν, ή άν τοΰτον Βεχθή νά 
όλιγωρή τού εαυτού καθήκοντος. 

Εΐτα δέ νά οίκτείρω τόν άντί τής απο
λύσεως τοΰ μνησθέντος διδασκάλου τήν 
τιμήν αύτοΰ πωλ,ήσαντα καί τήν έκτόπι-
ykp>:vaXQ\i ήδη α(^β(^τ«ίϊ?'ίάντιπρόσωπον 
τής επαρχίας Οίτυλου, τόνΤιαννοΰκσν— 
Ούτος δέ εΐνε ό Γιαννοΰκος κοινώς λεγό
μενος, κυρίως δέ Ίω. Γερ. Μαυρομιχάλ,ης 
—δν άμφότεραι αί προδημοσιευθεΐσαι δια-
τριβαί μου ύπηνίσσοντο, καί τοΰ οποίου τό 

J-ως νά ηνε παντού,όπου ευρίσκεται ή άνά-
μνησις ή πράγμα τι τ·/}ς Σορσίνης* 
. τ— Φρικώδη πράγματα καί αλλόκοτα ! 

— Άλ,λόκοτα τωόν|ΐ. "Ακουσον όμως 
καί τό ίδικόν μου έπείίσόδιον. Εΐπον,μίαν 
ήμέραν εις τόν πτωχό·» Ίούλιον ότι,,, «Ε
κείνος, τόν όποιον ή Σεμίραμις σου έπρο-
τίμησεν είς τό άγροκήίριον Μοντεφιάσκον, 
ελαβεν άπό αυτήν έν άνθος καί έν δακτυλ,ί-
διον, τό όποιον έχει ί|κτοτε κρεμασμένον 
ώς φυλακτόν είς τό στήθος του.» Άπό ε
κείνης δέ τής ώρας ό τεχνίτης ούτε στιγ
μήν δέν έχασε τόν άνΟρωπον εκείνον, ό ό-
ποΐος"τω έστέρησε τήν εύτυχίαν του. 

Ταΰτα δέ εΐπεν ό τόν μέλανα έπενδύτην 
φορών μετά τρεμούσης φωνής, καί άγρια 
έξακοντίζων βλέμματα πρός τόν άξιωματι-
κόν. Πάραυτα δέ ό μέχρι τοΰδε περικαλύ-
πτων τόν άξιωματικόν πέπλ,ος άφηρέθη, 
καί μετάλύσσης ούτος άνιστάμενος αμέσως. 

«Είσαι λοιπόν ό φονεύς τής Σορσίνης; 
άνέκραξεν είσαι ό Ίούλ,ιος! Τέσσαρα έτη 
ό μέλας επενδύτης σου μέ ιχνηλατεί ώς ό-
λέθριον φάντασμα· άλλ' ήλθεν ή ώρα νά 

λ,υτρωΟώ άπό τό πονηρόν αυτό πνεύμα. Εί
πε είς τούς ανθρώπους τοΰ καφφενείου νά 
σοι φέρωσι μίανσπάθην! 

Άλλ'- όδ]Ίούλαος μετ' απερίγραπτου γα-
λ,ήνης. Ά ς ζητήσωμεν καλήτερον, εΐπε, 
καί άλλ.ην φιάλην, καί άς πίωμεν ακόμη, 
λοχαγέ! 

— Δεν σέ φθάνει ότι εΐσ^φονεύς, άλλά 
θέλεις νά δείξης ότι εΐσαι καί άνανδρος; 
Τό .αίμα τής Σορσίνης βοά κατά σοΰ, καί 
δέν είξεύρω τί μέ εμποδίζει τοΰ νά χύσω 
ταύτη ν τήν; στιγμήν μέ αυτήν τήν σπάθην 
καί τό ίδικόν σου ! "Ήσο λ,οιπόν ικανός νά 
θανάτωσης τό άΟώον εκείνο πλ,άσμα, χαί 
τώρα δέν θέλεις νά κτυπηθώμεν; 

— Νά κτυπηθώμεν; εΐπε μετά σαρδω-
νίου γέλωτος ό Ιούλιος, νά κτυπηθώμεν 
είπε μάλ,λ,ον νά συγχωρηθώμεν. Ό οίνος, 
τόν οποίον άπό δύω ωρών πίνωμεν, εΐνε 
φαρμακευμένος . . . . • 

Καί δύο ψυχορραγοΰντα σώματα έκτά-
δην έκειντο έπί τοΰ εδάφους, κινοΰντα έφ'ί-

• κανήν ώραν τόν οικτον καί τόν έλαιον τών 
, διαβαινόντων. 

Ονομα άπεφυγά νά δημοσιεύσω, υπόθετων 
Οτι Ι^ ΐ ' συ^6.^« νΗψΜκξΡΜ^Ψ * 

τον m\®Ji<&&Mi^m 9 1 ^ υ π Θ -
λιτεύεσΟαι έκ τ ώ ν ραπισμάτων, άπερο ί συγ
γενείς τ ω ν έ λ α β ο ν , ά λ λ ά φροντ ίζε ι ν' άπει-

τ ιμίο υ ς ύπαλν ΐ^ώς ," ? ?α[ .^f t ~#ί-
^Z am^^'Mb^^?f^Am ν

δι°ρ^'ίΐ 
αισχρούς καί ανικάνους, ώς τοΰτο έπραξεν 
έν Καρδαμύλ,η, δηλ. ά ν τ ί τοΰ Ανδρέου διώ-
ρισε τόν Κανελέαν, ου μικράν βιογραφίαν 
άς ίδη είς τόν της χθες «Αριστοφάνην», καί 
ένΆρεοπόλει,άντί τοΰ έπί τριακονταετία πε
ρίπου ύπηο£^^·^' Ι~Γ5Ϊ'·,~^|.~^^ή,νίδιφ« 

5{ ̂ f i ^ f "54 tWxfivfff fiW^-^τογραφία, 
νομίζομεν, κατηγορούμενος, μόλις άπεχω-
α '  ̂ ν^^^ς7^·^^^^Μ9Χ^ύ* 

V p 3Β»\·3 ^Χίοδν» iCOJ^f^J.&ttp-tliK;'-'^] ^ 

"ό τυπογρατικόν πιεςήριον δευτέρου μ 3 γ έ -

κατέσκευάσατε. Ή ταχύτης τοΰ πιεστη
ρίου καί ή'έλαφρότης αύτοΰ περί τήν πίε-
σιν εινε πολό καλλίτεραι τών Αγγλικών. 
Τοΰτο πρέπει νά : l iwp^w'- €αντα^ς του^ 
τυπογράφους, τούς όποιους καί λαμβάνω 
τήν τόλμην νά προτρέψω όπως τοΰ λ,οι-
ποΰ κατασκευάζωσι^πιεστήρια έν 'Ελλάδι'. 

ρ <L Αθήναι, τήν 13 Δβρίου 1875. 
Π. Π η γ α δ ι ώ τ η ς . -

Καλούνται οί δανεισταί τής πτωχεύσεως 
Ιωάννου Σκλ,έπα, ίνα έμφανισθώσιν ένώπιοΝ 

j ημών έν τω χάττστήματι τών ένταΰθο 
. πρωτοδικών τήν 16 Δβρίου ε. ε. ήμερα·, 
. Τρίτην καί ώραν 10 π. μ., όπως προβώση 
. είς τήν έκλ,ογήν τών προσωρινών συνδίκω· 

~ Τ 1 , ' -:»οπ νω< . τής πτωχεύσεως ταύτης. 
. '-'Έν Αθήναις τήν 11 Δβρίου 1875 . 
Jr-H έν ' ί Π 3 ς π »Τ0Χ)7 χ7ς^ο·^3ν » I , 
" 9 r ·Γ -, Ο .Εισηγητής 
i 1 " e ί Λ Α ρ.' Ζ» ο φ ι g ν ο ς. 
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Πρός Άγιονορίτας επιστολής Γονίδ 
ανάγνωσμα ^ ^ ^ 

Α δ ε λ φ ο ί ^ ^ ^ , ^ χ ν · Οοπ 
Έν ταΐς ήμέρβις ταύταις πολ,λή περιε-

κάλυψέ με λύπη· καί γαρ τό άργύριον, ού 
ή χάρις είη έφ' υμών, τό Ουλάκιόν μου εγ
κατέλειψε, καί οϋκ έχω χιτώνα περιβαλειν 
τω σώματι μου, καί έν ττ} σκοτία περιπατώ· 
6 δέ περίπατων εν τή σκοτία ούχ όρα. Τοι-
γαροΰν οί πάντες άπεστραφήκασι καί μεμι-
σήκασι καί έμέ καί τό «Εθνικόν Πνεϋμα». 
Κουμουνδούρος δέ τετύφλωκέ με καί έν ό-
δύναις περιήγαγεν ού γάρ τμηματάρχη ν, 
ώς ήλ,,πιζον, πεποίηκέ με, άλλ ύπουργικόν 
γραμματέα. "Ολ,ωλα ό άθλιος, καί ούκ έχω 
τόν παρηγοροΰντα· έν άχρηματία πολλί] 
περιέστηκα, καί ούκ έχω τόν βοηθήσοντα. 
Πολυλά δ' έν ταϊς ήμέραις ταύταις έκυκλω-

σάν με συναλλ,άγματα, καί άργυρον ούκ 
έχω όπως πληρώσω αυτά. Τι πονηρόν διε-
λογίσθην ή τί κακόν διεπραξάμην ; καί γάρ 
πολλ,οί έμίσησάν με δωρεάν. Πώς οΰν πο-
ρευθήσομαι έν οίκω αργυρίου καί αίνέσω τό 
Ονομα αΰτθΰ ;; καί γάρ ούκ έχω τόν βοηθή-
σοντα, καί γάρ ούκ έχω τόν παρηγοροΰντα. 
Τό φώς έν τή σκοτία φέγγει, καί ή σκοτία 
έν τω φωτί άπόλλυται. Τοιγαροΰν καί έγώ, 
αργυρίου υπάρχοντος, έν τω φωτί ειμί, 
τούτου δέ μή όντος, έν τή σκοτία ειμί.Δεΰτε, 
αδελφοί, σώτατέ με· πεινώντα χορτάσατε 
με, καί διψώντα ποτίσατε με· καί γάρ έ-
λεύσεται ημέρα, έν ί) καί πάλιν |*απίσω 
τήν ρωσσικήν προπαγάνδαν καί υπερασπίσω 
τά συμφέροντα τοΰ Αγίου "Ορους, τότε δέ 
εξοφλήσω καί τάςδέκα χιλιάδας αργύρια, 
ά καί πάλιν αποσταλείτε ήμϊν, χάριτι καί 
συνεργεία τοΰ «Έθνικοΰ Πνεύματος», ου 

τό κράτος δεδοξασμένον είς τούς Αιώνας 
Αμήν. 

Π ΟI Κ I Α Α. 
Υπάλληλος τις στρατιωτικός έλεγε** 

είς προμηθευτήν τινα τοΰ στρατοΰ, πλού-
σιον ώς καί ήλίθιον επίσης, ότι τό θέρος 
τό κρέας έγίνετο ταγγόν άμα έμενε τήν 
άλλην ήμέραν.'Ο τροφοδότης τω άπεκρίθη* 
«Τά σφάλμα εΐνε Ιδικόν σας· όταν κάμνΥ} 
ζέστην, οσάκις έχετε ανάγκην κρέατος, 
διατί σφάζετε όλόκληρον βώδι; σφάξατ* 
μόνον τό ήμ.συ.» 

* * 
Φριδερΐκος ό Μέγας, άκουσας ότι πτω

χός τις έρωτόληπτος στρατιωτικός ένυμ-
φεύθη πτωχοτάτην νεανίδα, είπεν, «Ή πεί
να ύπανδρεύεται τήν δίψαν». 


