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ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. 
Έ ν Α θ ή ν α ι ς κ α ι II ε t ρ α t εΐ 

έ τ η ϊ ί α δραχ. 1 2 , έξαμηνία δραχ. 7 . 
Ata τ ά δημόσια κ α τ α ς η μ α τ α » 2 0 . 

Έ ν τ α ΐ ς Έ π α ρ χ ί α ι ς , 
ετησία δραχ. 1 4 , έξαμηνία δραχ. 8. 

Έ ν τ ω Έ ξ ω τ ε ρ ι κ ώ , 
ετησία φράγ . 1 6 έξαμην ία φ ρ ά γ . 9. 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 

Λι' έκαςον στίχον διατριβών λ ε . 5 0 . 
Δικαστικών κατασχέσεων 2 8 . 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον του Παν. II. Πηγαδιώτου. ΑΙ έπι-
στολαί απευθύνονται εις αύτο'ν. Ή δε 
-υνδρομή είνε υποχρεωτική δι' ϊ ν έτος 

και προπληρώνεται εις Α θ ή ν α ς . 

Ε Κ Δ Ι 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. 

Η 2 5 η ΜΑΡΤΙΟΥ. 

Πεντήκοντα πέντε έτη παρήλθον αφότου 
ή Ε λ λ ά ς άπετίναξεν άπό του τραχήλου 
της τον βαρύν και δυσφόρητον τής τυραν
νίας ζυγόν, και όμως ακόμη δεν ηΰτυχή-
σαμεν νά Γδωμεν ημέρας εθνικής ευημερίας. 
Α κ ό μ η δέν ήδυνήθημεν νά άποκτήσωμεν 
πολίτικήν ευθείαν και μόνιμον, όρθοφρο-
νοϋσαν και πατριωτικώς μεριμνώσαν περί 
τοδ γενικού κάλου· ακόμη τό Κεντρικόν 
Ταμεΐόν μας νοσεί την δυσίατον τής άχρη-
ματίας νόσον, και ακόμη οι πρόμαχοι τής 
Ε λ λ η ν ι κ ή ς ελευθερίας περιφέρονται ρακέν
δυτοι και γυμνόποδες και κρούουσι τάς 
θύρας τών ισχυρών, έπαιτοϋντες τόν άρτον. 
Τα άγρια κομματικά πάθη, αί πολιτικά! 
<ρατρίαι, αί προσωπικαί αντεκδικήσεις, αί 
συνεχείς διαλύσεις τών βουλών, αί ά λ λ η 
λοδιάδοχοι πτώσεις τών όλιγο^ρονίων κυ
βερνήσεων, ή νόσος τής ύ π α λ λ η λ ί α ς , ή ά· 
<ρειδής >.αί ματαία κατανάλωσις τών φό
ρων, πάντα ταύτα έξενεύρισαν και παρέλυ-
βαν τό πολιτικόν στοιχεΐον, κα'ι εξώθησαν 

αυτό είς τήν άθλίαν και έλειινήν κατάστα-
σιν, είς τήν οποίαν σήμερον τό βλέπομεν. 
Έκ της παραλύσεως τοΰ πολιτικού στοι-
γείοΊ έπήλθεν ή παραλυσία τής δημοσιο
γραφίας, ήτις συνδέεται δι' αδιάρρηκτων 
δεσμών μετά του πολιτικού στοιχείου, έκ 
της παραλύσεως δε ταύτης έπήλθεν ή δια
φθορά τών ηθών τοϋ λαού· διότι λαός , ό
στις στερείται ευγενούς και αμερόληπτου 
δημοσιογραφίας, εΐνε λαός άπολίτευτος, 
λαός διεφθαρμένος και τυφλός . "Ανθρωποι 
ασυνείδητοι, άμοιροϋντες και τών πρώτων 
στοιχείων τής πολιτικής μαθήσεως, ανέρ
χονται είς τ ά ανώτατα αξιώματα τής πο
λιτείας· φροντίζοντες δέ μόνον και μόνον 
περί τοΰ βαλαντίου τ ω ν , τυφλώττουσι προ 
παντός καλοΰ; φράττουσι τά ώ τ ά τ ω ν προ 
πάσης δικαίας φωνής, και άρπάζουσιν άναλ-
γ ή τ ω ς τόν δημόσιον πλοϋτον, διά νά π λ η -
ρώσωσι τά άδδηφάγα στόματα τ ω ν , ώς και 
τ ά τ ώ ν περί αυτούς. "Ανθρωποι μωροί, α
γράμματοι , έξασκήσαντες πάντα τ ά επαγ
γ έ λ μ α τ α καί κυλισθέντες είς τόν βόρβορον 

I πάσης κακοηθείας καί αίσχρότητος, τολ-

μώσιν άνευ τής ελαχίστης αίδοϋς νά λ α μ -
βάνωσιν είς χείρας τόν δημοσιογραφικόν 
κάλαμον, καί νά ρίπτωσιν είς τήν δημοσιό
τητα τάς έκτρωματικάς ιδέας τής σαπρδς 
κεφαλής των . Πωλουσι τόν κάλαμο ν τ ω ν 
είς έφθηνήν τ ιμήν , ύπείκοντες δέ χάριν τής 
κοιλίας των είς πολιτικάς συμπαθείας καί 
αντιπάθειας μεταβάλλουσι καθ' έκάστην 
πολιτικά φρονήματα, καί ανέρχονται και 
κατέργονται τάς βαθμίδας τών υπουργείων, 
άσπαζόμενοι τά κράσπεδα τών υ π ο υ ρ γ ώ ν 
άμα δέ άποβληθώσι κακήν κακώς έκ τ ώ ν 
υπουργικών αιθουσών, τότε κηρύσσονται α
νεξάρτητοι καί άναπλάττουσι Πλατωνικάς 
δημοκρατίας. "Ανθρωποι διατρέχοντες τόν 
ώραιότερον καιρόν τής νεανικής η λ ι κ ί α ς , 
καί δυνάμενοι νά παρασκευάσωσι μέλλον 
ευρύ, κατατρίβουσι τόν πολυτιμότερον και
ρόν είς τάς οδούς καί τ ά καφφενεια, καί 
τρέχουσι δίκη ν έπαίτου κατόπιν τών υπουρ
γ ώ ν , ζητοϋντες μικρόν τ ι ψιχίον έκ τοϋ 
δημοσίου πλούτου. Ιδού ή πραγματική καί 
εντελής είκών τής πολιτικής καταστάσεως 
του Ελλην ικού βασιλείου ! Τά πάντα περι-

Κ Η Π Ο Σ 

ΤΟ ΖΙΑΦΕΤΙ ΤΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ. 

Τήν περασμένη Κυριακή θαρρώ πώς είχε κάνει 
'Σ τόν κόλπο τοϋ Σκαραμαγκά, άπέξ' άπ' τό λιμάνι 
Τής Σαλαμίνος ó καλός Άνδρϊκος ενα ζεΟκι 
Άντάμικο καί πλούσιο κοντά σέ μία πεύκη, 
Καί έπροσκάλεσε πολλούς ομογενείς μεγάλους, 
Τόν φίλτατον Ζαήμη του, τους υπουργούς καί άλλους . 

Είς τό τραπέζι κάθουνταν δεξιά δ Κουμουνδούρος, 
Καί ó Ζαήμης κ' οί λοιποί, κι' αριστερά ó Βοϋρος, 
Ό Εύαγγέλης Μπαλταντζής, ó νομικός Μερκάτης, 
Καί ó Θεοδωρίδης μας ó grand αριστοκράτης, 
Που χύνει μυρωδιαϊς πολλαις είς όλας του τάς τρίχας, 
Κ α ί τής Όλλάνδας τό παιδί ó Στεφανής ó Ψύχας. 

Έκεΐ καθόταν κι' ό Παχύς, 6 πρώτος τραπεζίτης, 
Κ ι ' ό θεολόγης ό γνωστός ό πάμπλουτος μεσίτης 
Τών θαυμάσιων μηχανών που Ιρχοντ* έξ Α γ γ λ ί α ς 
Προς πρόοδον κι' άνάπτυξιν τής βιομηχανίας. 
ΈκεΓ καθόταν κΓ 6 Μπασιας, καί 'ς τό δεξί του π λ ά γ ι 
Ό κύρ Μέλας, κι' άλλοι πολλοί τρανοί Ααοριοφάγοι. 

Είς τό τραπέζι ήτανε ολόχρυσα πηρούνια, 
Μεγάλα πιάτα φαρφουρί, αρνιά ψ η τ ά , γουρούνια, 
Πουλιά, λαγο ί , κοτόπουλα καί κρέατα καί γάλο ι , 
Φρέσκο τυρί τής Αιάκουρας καί αστακοί μεγάλοι , 
Ώραϊα αύγοτάραχα, μαρούλια καί ρ'επάνια, 
Καί ρετσινάτο μπόλικο καί μπύρα καί σαμπάνια. 

'Όλοι έτρωγαν κ' έλεγαν διάφορα αστεία, 
Καί πότε πότε έκαναν σπουδαία ομιλία 
Γιά τής Πατρίδας τό καλό, και γ ιά τής Αέσχης, κι' ά λ λ α 
Τόσα καί τόσα πράγματα σπουδαία καί μεγάλα. 
Είς τά ποτήρια έβγαζε αφρούς τό όετσινάτο, 
Καί όλοι τόκα έκαναν καί τάφερναν 'ς τόν πάτο» 

ΑΡΙΣΤΟ ΦΑΝΗΣ 



"καλύπτει σήμερον ψηλαφητή σκοτία, χαί 1 

τά πάντα βαίνουσι γοργώς προς το βάρα-
Ορον τής καταστροφής. 

'Π έκ τής παραλύσεως τοΰ πολιτικού 
στοιχείου επελθούσα κοινωνική διαφθορά 
συνεπήγαγε καί τήν χαλάρωσιν τής θρη
σκείας, μέ τόν ζωογόνον ήλιον τής οποίας 
θερμαινόμενη ή Ε λ λ ά ς τού 1821 , ανέδειξε 
τούς Τιτάνας εκείνους άρματωλούς καί ά-
πετίναξε τον δούλειον ζυγόν. Είς τούτο 
οέ συνετέλεσεν αμέσως καί ή ποιο'της τών 
αναδυομένων είς το μυστήριον τής Εερωσύ-
νης· διότι άνθρωποι απαίδευτοι, βάναυσοι, 
μέθυσοι, ψεϋσται, άγύρται, καί παντός κά
λου διαστροφείς, άγνοοϋντες καθ' ολοκλη
ρίαν τόν ύψηλόν τής ίερωσύνης προορισμόν, 
περιβάλλονται τόν ιερατικόν μανδύαν καί 
ανακηρύσσονται πνευματικοί διδάσκαλοι τοϋ 
έννους. Καί τί άλλο τρανότερον μαρτόριον 
τής θρησκευτικής παραλυσίας ζητοδμεν, ένώ 
βλέπομ3ν σήμερον είς τήν έδραν τοϋ κατα-
οίκου καταισχυνόμενον τό Ιερατικόν ράσον, 
τό οποίον άλλοτε άνεζωπύρει τόν πρός τήν 
έλευθερίαν έρωτα καί πρώτον έφαίνετο έν 
μέσω τής πολεμικής ζάλης ; Μά τήν άλή-
Οειαν, άπωλέσαμεν καί τό ελάχιστον αίσθη
μα τής εθνικής ημών φιλοτιμίας. Παρωόοϋ-
μεν μόνοι τά πάτρια ήθη, καί σαρδώνιον γε-
λώμεν πρό τών αρετών τών προγόνων, ύπο-
λαμβάνοντες ώς σκιάς ονείρων τά τιτάνεια 
αυτών κατορθώματα. Καί βεβαίως, πώς δυ
νάμεθα νά πιστεύσωμεν, ότι μία δράξ αν
θρώπων, έστερημένων πάσης πνευματικής 
μαθήσεως καί τής έλαχίςης πολεμικής βοη
θείας, καί ευρισκομένων έν μέσω τόσων όο-, 
λ ίων παγίδων, κατώρθωσε νά κατάπληξη 
τόν κόσμον διά τοσούτων καί τηλικούτων 
ύπερανθρωπίνων πράξεων, καί νά παραχώ
ρηση είς ημάς ελεύθερον τό πλείστον μέρος 
τής ελληνικής γής, αφού ημείς, μορφωθέν-
τες οπωσδήποτε είς πάσας σχεδόν τάς έκ 
τής κοινωνίας απορρέουσας αρχάς καί δυ
νάμενοι νά εύρωμεν πηγάς τινας, έξ ών δυ
νάμεθα νά άντλήσωμεν ούκ ολίγας βοηθεί
ας, είμεθα τόσον μικροί καί ασθενείς, ώστε 
άδυνατοΰμεν νά έπιτελέσωμεν καί τόν μη-
δαμινώτερον τών πόθων μας-, Πώς δυνάμεθα 

Άφοϋ έφάγανε καλά καί ήλθαν είς τό κέφι, 
Καί άπό τό πολύ κρασί γένηκαν όλοι ντέφι, 
Καί ό καθένας άρχισε ζάλη 'ς τό νοΰ νάνοιώθη, 
Τότ' ό καλός ΆνδρΤκός μας απάνω έσηκώθη, 
Κι' ένα ποτήρι άρπαξε άπό κρασί γεμάτο, 
ΚΓ αυτά τά λόγια έσκουξε, ποϋ γράφω παρακάτω. 

Πίνω ετούτο τό κρασί γιά τόν Desire τόν Γάλλον 
Όπου έπήρ' απάνω του μέ ε κ π ε σ μ ό ν μεγάλον 
Νά κάμη τόν περίφημον λιμένα Κατακώλου . . . 
Τό πίνω καί είς τήν υγειά τοΰ Ναυτικού μας όλου, 
Τών μούτσων,τών βαρκάριδων,λοστρόμπων καί πλοιάρχων, 
Και τών οοκίμων ναυτικών και όλων τών Ναυάρχων. 

Τό πίνω καί είς τήν υγειά τοΰ φίλου μου Ζαήμη, 
Ποΰ μ' έμαθε τής Ναυτικής τήν δύσκολ' επιστήμη, 
Κ' εις τήν υγειά τής φίλης μας υπουργικής ομάδος, 
Τοΰ Κουμουνδούρου καί λοιπών, καί τής καλής Ελλάδος, 
Καί τών μεγάλων ιδρυτών τής νέας Λέσχης, κι' όλων 
' Ικείνων ποΰ συνδράμουν* τον Έθνικόν μας στόλον. 

Ενόσω, ομοτράπεζοι, 'ς: τήν ύπουργείαν μείνω, 
Ό λ α τά έργα πάντοτε 'ς τούς Γάλλους Οέ νά δίνω, 
Γιατί, συνδαιτημόνες μου, έγώ κα'ι μόνον ξέρω 
Πώς είμπορώ ώφέλειαν 'ς τό Ναυτικόν νά φέρω, 
Κ' εις ό,τι κι' άν μοΰ λέγουνε δέν σκιάζομαι καθόλου . . · 
Ζήτω λοιπόν ό θαυμαστός λιμήν τοΰ Κατακώλου. 

Σάν είπ' αυτά κ' έρρούφιξε μέ όλην του τήν ζεσι 
Τό ρετσινάτο, 'κάθισε 'ς τήν πρώτη του τήν θέσι, 
Κι' αμέσως τότε 'πήδησε μέ πήδημα μεγάλον 
Ό κύρ Θεοδωρίδης μας, γιατρός τών σερβιτσιάλων, 
Κι' ένα ποτήρι άρπαξε είς τό κομψό του χέρι, 
ΚΓ αυτά τά λόγια άρχισε μέ τόνον νά προφέρη. 

Προπίνω, είπε, φίλοι μου, υπέρ τής συντροφιάς 
Καί τής μεγάλης Λέσχης μας, καί υπέρ τής υγείας 
Τών κατά γήν καί θάλασσαν ήρωϊκώς πεσόντων, 
ΆποΟαμένων πρό πολλού, πλήν μή αποθανόντων 
Διά τήν αύταπιάρνησιν καί χίλια άλλα τόσα, 
Ποϋ δέν "μπορεί νά τά είπή ή ιδική μου γλώσσα. 

οός ήτο βροχερός, μολοντούτο άπειρον 
πλήθος συνέρρευσεν είς τήν τελετήν, οί δέ 
σημαιοστόλιστοι έξώσται τών έν τή Έρμαϊ-
κή άδω οικιών ήσαν πλήρεις χαριεστάτων 
κυριών. Μετά τό πέρας τής τελετής δέν έ
γένετο παρέλασις, ώς είχε προαγγελθή, 
ένεκα τής βροχής. Τοϋτο έρριψεν εις πολ
λήν μελαγχολίαν τούς φαλαγγ ίτας , οίτι-
νες μέ άνοικτόν τό στόμα άνέμενον τήν ή -
μέραν ταύτην διά νά δείξουν τήν φ ι γ ο ϋ -
ράν των, 

Τό εσπέρας έφωταγωγήθησαν τά δημό
σια καταστήματα, τά δέ λαμπρά μέγαρα 
τών λεγομένων αριστοκρατών περιεκάλυ-
πτε σκότος βαθύ, καί ούτε μικρόν τι φώς 
έφαίνετο είς τά παράθυρα των. Τό σκότος 
όμως τοΰτο άνεπλήρωσεν ή Γαλλική Σχο
λή, φωταγωγηθεΐσα δι' όλης τής λαμπρό-
τητος. Δέν αίσχυνόμεθα νά τελώμεν κατ' 
αυτόν τόν τρόπον τήν λαμπράν καί μεγά
λην πανήγυριν τής ημέρας τής αναγεννή
σεως τής Ελλάδος; Άθλιότης αθλιοτή
των, τά πάντα άθλιότης! 

— Τήν 10ην ώραν π. μ. τής παρελθού
σης Τετάρτης ήρξατο τών έν τω Πανεπι-
στημίω παραδόσεων του ό νέος καθηγητής 
τής Υγιε ινής κ. Πύρλας. Αφού έκαμε σύν-
τομον προοίμιον είσήλθεν είς τήν άνάπτυ-
ξιν τής Υγιεινής- άνατρέξας δέ είς τά πρώ
τα στοιχεία τής επιστήμης ταύτης, καί ά-
ναπτύξας διά πολλής γλαφυρότητος καί 
επιστημονικής ικανότητος τήν βαθμιαίαν 
άνάπτυξιν αυτών, κατέληξεν έπί τέλους 
είς τήν διαμόρφωσιν τής Υγιε ινής . Μετά 
ταϋτα έπραγματεύθη έν έκτάσει περί τής 
ύπό πολλάς καί διαφόρους φάσεις επιδρά
σεως τής Υγιε ινής έπί τής κοινωνίας ανα
λόγως τοΰ κλίματος, τής θέσεως καί τών 
εθίμων έκαστου τόπου. Τόν εμβριθή καί 
έπιστημονικόν λόγον τοΰ κ. Πύρλα, διαρ-
κέσαντα υπέρ τήν μίαν ώραν, διεδέχθησαν 
παταγώδη χειροκροτήματα έκ μέρους τοΰ 
πολυπληθοΰς ακροατηρίου του, πάντες δέ 
έδεξιώθησαν και συνεχάρησαν τω κ. Πύρλα, 
όστις άνταπεκρίθη πληρέστατα εις τάς προσ
δοκίας πάντων τών τιμώντων αυτόν. Συγ-
χαίρομεν καί ημείς άπό καρδίας τω κ. Πύρλα, 

ν ' άτενίσωμεν είς τήν λάμψιν τών άθλων | 
τής αρειμάνιου εκείνης γενεάς, ένώ δέν συν- ' 
αισθανόμεθα τήν ιδίαν ημών έλευθερίαν, ένώ 
άνεχόμεθα νά ζώμεν ώς κινούμενα νευρό-
σπαστα έν μέσω τόσου πολιτικού μαρασμού, 
καί δίδομεν είς τά περιτρίμματα άφθονους 
επιχορηγήσεις, άφίνοντες πεινώσαν καί ά-
στεγον τήν άδελφήν τοϋ καλλις·εφάνου μάρ
τυρος της Ελληνικής Παλλιγγενεσίας Α 
θανασίου Διάκου, καί καγχάζοντες πρό τής 
γυμνότητος τόσων γηραιών αγωνιστών; 
"Ω ! είμεθα μωροί, νάννοι καί αναίσθητοι! 

Ενόσω άνθρωποι ασυνείδητοι καί απάτρι
δες αναπαύονται έπί τών υπουργικών εδω
λίων , τρεφόμενοι καί τρέφοντες έκ τοϋ δη
μοσίου πλούτου τούς δίκην πεινώντων κυ-
νών περικυ/.λοϋντας αυτούς, ενόσω ή δημο
σιογραφία διατρέχει τήν οποίαν καί σήμερον 
τροχιάν, ενόσω ό λαός δέν δυνηθή νά συν-
αισΟανθή τήν άξίαν καί έλευθερίαν του, καί 
πιστεύει ώς μωρόν νήπιον είς πασαν ψευδή 
καί επίπλας-ον έπαγγελίαν, πάντοτε Οά ζώ
μεν ώς μισάνθρωποι έν μέσω τής πολιτικής 
καχεξίας καί τών κοινωνικών παραλυσιών, 
ουδέποτε δέ Οά ίδωμεν ημέρας εθνικής ευη
μερίας καί δυνάμεως καί μεγαλείου καί 
δόξης. 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
Τήν Πέμπτην έωρτάσθη κατά τά είθι-

σμένα ή Εθνική τελετή. Τά στρατεύματα 
ήσαν παρατεταγμένα άπό τής πλατείας τοϋ 
Συντάγματος μέχρι τής Μητροπόλεως· τήν 
πρώτην θέσιν κατεΐχεν ή Φάλαγξ τών οοι-
τητών, μετ' αυτούς ήρχετο ή Στρατιωτική 
Σχολή τών Ευελπίδων, καί κατόπιν οί Σκα
πανείς καί τό Πεζικόν. Τό γενικόν πρόσ
ταγμα τοϋ Στράτου ε'ιχεν ό υποστράτηγος 
Σμόλεντς, τής δέ Φάλαγγος ό κ. Φρεαρί-
της, ιππεύων μετά πολλής χάριτος καί 
στρατιωτικής υπερηφάνειας ώραίον καλπά-
ζοντα ίππον, τόν οποίον ό κ. Φρεαρίτης 
έκ τοϋ υπερβολικού ενθουσιασμού του κατά 
τήν ώραν τής τελετής έπλήγωσεν είς τόν 
μηρόν διά τοΰ ξίφους του. "Αν καί ό και-' 

Προπίνω, Οιασώται μου, καί υπέρ τής υγείας 
Τής φίλης Μεταλλευτικής εκείνης εταιρίας, 
Ποΰ μ' εδειξεν άνώτερον παντός άγιογδύτου, 
Καί ευφυίας άνθρωπον ούκ ευκαταφρόνητου. 
Εκεί , καλοί μου σύντροφοι, μέ πάσαν εύκολίαν 
Έσπούδασα τήν θαυμαστήν τζεποφλεβοτομίαν. 

Προπίνω, ομοτράπεζοι, καί υπέρ τής υγείας 
Τών έν Αθήναις ευγενών, τής αριστοκρατίας, 
Καί υπέρ τής αμάξης μου καί τών καλών μου ίππων, 
Τών θαυμαστών μεγάρων μου, τών κρεμαστών μου κήπω·>, 
Κ' υπέρ τού Π α τ α τ ώ ν ό ς μου καί τ ο ΰ Κ ο λ ο κυΟ ώ ν ο ς, 
Καί τού γενέσθαι μ-έλλοντος μεγάλου ' Α γ γ ο υ ρ ώ ν ο ς . 

'Αφοΰ έκάθισε κι ' αυτός, σηκώθηκε απάνω 
Καί ό Βαγγέλης Μπαλτατζής καί είπε «Οέ νά κάνω 
^Ω φίλοι, μίαν πρόποσιν υπέρ εκείνων όπου 
Έσκέφθησαν πρός πρόοδον κι' άνάπτυξιν τοΰ τόπου 
Νά κάμουν σιδηρόδρομον μέ τόσας δυσκολίας 
Άπό τής Ακροπόλεως μέχρι τής Κη'φισσίας. 

ώς κα'ι τοις κκ. φοιτηταίς διά τήν άπόκτη- ά 
σιν τοιούτου καθηγητού, τιμώντος τήν Πα- κ 
νεπιστημιακήν έδραν. νι 

— Χθες μετά τό δεύτερον μάθημα τοϋ α 

κ. ΙΙύρλα ίκατόν περίπου φοιτηταί έ*αυ- ν 
σαν τήν λ α χ α ν ό φ υ λ λ ο ν «Εφημερίδα» 0 

τοΰ Καμπούρ—'Εφέντη, διά τάς κατ' αύ- ^ 
τών καί τοϋ κ. Πύρλα ύβρεις καί διά τά η 
ψευδή συμβάντα, τά οποία λέγει , ότι έλα
βον χώρανκατά τήνάγόρευσιν τοϋ κ. ΙΙύρλα. ν 

— Πολλαί ενεργούνται ανακρίσεις διά * 
τό ναυάγιον τοΰ συγκρουσθέντος Ίτα)ακοϋ 0 

ατμόπλοιου. Ή δικαιοσύνη πρέπει νά κατα- 0 
βάλλη πάσαν προσοχήν καί προσπάΟε'αν c 

περί τήν διευκρίνισιν τής σκοτεινής ταύτης I 
υποθέσεως, καί νά τιμωρήση αυστηρότατα f 
τόν στραβοεγγλέζον πλοίαρχον, όστις ένε-
κα μέθης, είτε ένεκα ιδιοτροπίας έγένετο 
παραίτιοςτήςτρομεράς καταστροφής τόσων ) 
ανθρώπων. ί 

— Ό σοφός Πρύτανις τοϋ Πανεπιστη- "' 
μίου κ. Κόκκινος, άφ 'ής ημέρας ήρξατο τό < 
νέον άκαδημαϊκόν έτος, ουδέν μάθημα παρέ- ! 
δωκεν. Προς τίνα λοιπόν σκοπόν ή Κυβέρ- '' 
νησις τω πληρώνει 6 χι)., δρ. κατ' έτος, διά 
νά πίνη οΐνον καί νά γίνηται κ ό κ κ ι ν ο ς ; : 
"Ισως όμως μας είπη ό ερυθρός Πρύτανις, ' 
ότι δέν ήδυνήθη νά παραοώση, ούτε θά πα-
ραδώση μάθημα, διότι νυχθημερόν ένησχο- 1 

λεϊτο είς τήν με?,έτην τής δίκης τών δύω 
κρουσάρων τών αρχιερέων, μέλλει δέ βραδύ-
τερον ν ' άσχο)//]θή καί είς τήν δίκην τοΰ 
υπουργείου Βούλγαρη. Είς τοΰτο ημείς δέν 
δυνάμεθα ν ' άπαντήσωμεν τίποτε. 

— Έσφαλμένας πληροφορίας έλαβεν 
ό έν τινι προηγουμένω φύλλω γράψαςκατά 
τοΰ Έξάρχου τοΰ έν Αθήναις μετοχίου 
τοΰ Αγίου Τάφου. Ήμεΐς έπληροφορήθη-
μεν παρά πολλών ενοριτών, ότι ό έν λόγω 
Έξαρχος έκπληροΐ εύπρεπόντως καί ευσυ-

. νειδήτως τά ίερά του καθήκοντα, ουδέ κά
μνει εν έξ όσων εΐχ_ε γράψει ό διατριβο-
γράφος. 

— Ό υπαστυνόμος Πειραιώς κ. Γ. Γκί-
γκιζας εΐνε παντός επαίνου άξιος διά τήν ] 
οποίαν καταβάλ7^ει δραστηριότητα περί τήν 

Άφοΰ έκάθισε κι' αυτός ωσάν τούς άλλους, τότε 
Καί ό Μελάς έφώναξε «Εύχομαι, Οιασώται, 
Άπό ψυχής οί Έλληνες οί έξω καί οί έσω 
Νά κάμουν Λέσχας καί πολλάς, διά νά είμπορέσω 
Έκμισθωτάς τών θαυμαστών μεγάρων μου νά εΰρω, 
Ποΰ πώς τά έκτισα, έγώ, μόνον έγώ τό 'ξεύρω.» 

Άφοΰ έτέλειωσ' ό Μελάς αυτήν τήν πρόποσί του 
Κ' έκάθισε τρικλίζοντας απάνω 'ς τό σκαμνί του, 
'Σηκώθηκε ό Δόσιος μέ το πλατύ κεφάλι, 
Καί ό Μερκάτης, ό Μπασιάς, ό ψ ύ χ α ς καί οί άλλοι . 
Ά π ' τό σκαμνί του ό καθείς -χαρούμενος έπήδα, 
Καί έλεγε ένα κα7.ό γ ιά τήν φτωχή πατρίδα-

Ά λ λ ' άμα ήλθαν όλοι των είσέ μεγάλο χάλι , 
Επήγαν και έκάθισαν κοντά εις τ ' ακρογιάλι 
Σάν παπαρούνα κόκκινοι κι ' άπ' τό κρασί κουτούκι. . . 
Έκεϊ τούς έδωσαν καφφέ και Τούρκικο τσιμπούκι, 
Καί άμα τό έρρούφιξαν, εξαπλώθηκαν χάμω, 
Κα'ι έκοιμήθη/.αν γλυκά είς του γιαλού τήν άμμ.ο. 

νακάλυψιν τών κλοπιμαίων πραγμάτων κ 
αί τήν σύλληψιν τών νυκτοκλεπτών, οίτι- μ 
ες έπί τοσούτον έθρασύνθησαν, ώστε καί / 
;ύτούς τούς ιερούς ναούς άπεπειράθησαν 0 
ά συλήσωσιν. Είς τοιούτους ικανούς καί τ 
ραστηρίους υπαλλήλους πρέπει νά έκφρά-
ηται καί τών υπουργών καί τών πολιτών ^ 
ί ευαρέσκεια. 

— Ό ιατρός τών έν Πειραιεΐ π α ρ 0 ε-
11 κ ώ ν καταστημάτων ουδόλως μεριμνά -
ιερί τής υγείας τών έν τω ναώ τής Άφρο- £ 
ϊίτης ιεροδούλων. Ώς έκ τούτου δέ πολλοί -
ίύοντες τή Αφροδίτη συχνά πυκνά παρα
σημοφορούνται. Παρακαλοΰμεν δθεν τόν ά- • 
;ιότιμον ίατρόν νά εύαρεστήται ενίοτε νά , 
•ίπτη καί έν βλέμμα είς τήν όλως πάρερ- | 
γον ταύτην ύπηρεσίαν του. 

— Έρωτώμεν τόν ύπουργόν τών ναυτι
κών κ. Άνδρ'ικον τόν παραχωροϋντα δωρεάν 
εις τούς βουλευτάς τά ατμόπλοια, οιατι 
πληρώνει 75 δραχμάς κατά μήνα είς τόν 
έν Γαϊόουροχωρίω τών Καλαμών εύρισκό-
μενον δωδεκαετή υίόν τοϋ διασήμου Δαγρέ; 
Είμεθα πολύ περίεργοι νά μάθωμεν. 

— Καί πάλιν Οά ψέξωμεν τόν Κεντρι
κών ταμίαν διά τήν κακήν καί άπρεπη όια-
γωγήν τοϋ κλητήρος Ηαναγ. Κυριακοπού
λου, όστις διά βάναυσου καί χυδαίου τρό
που απαγορεύει τήν είσοδον είς τούς δυ
στυχείς συνταξιούχους καί μάλιστα ώς ίοο-
μεν ιδίοις όφθαλμοΐς, λαμβάνει φόρον διά 
νά ά,ρήση έλευθέραν τήν είσοδον. Δέν μάς 
λέγει ό κ. ταμίας κατ' έντολήν του γίνον
ται όλα ταϋτα ; Ά ς έπιστήση, τόν παρα
καλοΰμεν, ολίγον τήν προσοχήν του έπί 
τής κακής διαγωγής τοΰ ανωτέρω κλητήρος, 
διότι άΧΚως Οά πιστεύσωμεν ότι κάτι τι 
περίεργον συμβαίνει. 

ΕΙΔΟΙΙΟΙΗΣΕΙΣ. 

Τήν 14ην ΆπρΓλίου ό «Αριστοφάνης» 
εισέρχεται είς τό 4ον έτος τής ηλικίας του. 
Τήνήμέραν ταύτην τών γενεθλίων του θέλει 
έωρτάσει μέ τούς καλούς του φίλους, όπως 
ποέπει είς αυτόν. Παρακαλούνται λοιπόν 

καί πάλιν οί καθυστεροϋντες τάς συνδρο-
μάς των νά άποστείλωσι ταύτας, διότι άλ
λως τοις έπαναλέγομεν, ότι έκτος τοΰ ότι 
Οά τοις ψάλλωμεν όσα σέρνει ή σκούπα, Οά 
τούς ένάξωμεν καί δικαστικώς. 

Ό «Μικρός Άριςοφάνης» έστέλλετο μέ
χρι τούδε καί είς τούς μή προπληρώσαντας 
τήν συνδρομήν των. Άπό τοϋ προσεχούς ό
μως φύλλου παύει ή αποστολή του είς τού-

• τους· μετά τό Πάσχα Οά έκδίδηται Δις τής 
• εβδομάδος καί Οά άποστέλληται μόνον είς 
• τούς προπληρώνοντας τήν συνδρομήν των . 

— Κύριος τις, γνωρίζων τήν Γαλλικήν, 
Ίταλικήν, Τουρκικήν καί Άραβικήν, ζητεί 

' παραδόσεις έπί μετρία άμοιβη. Ή διεύθυν-
σις είς τό Γραφεϊόν μας. 

" ΙΙρός τόν συντάκτην τής «Παλιγγενεσίας». 

ί Κατά τυπογραφικόν λάθος, φαίνεται, έ-
* σημειώθη εις τό υπέρ τοϋ ίατροΰ καί Καθη-
- γητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου κ. Πύρλα άρθρί-
; διόν μου τό όνομα μου Ιωάννης, ένώ έγώ 

ονομάζομαι Κωνσταντίνος θ . Παπαχατζό-
- πουλος. Σάς παρακαλώ λοιπόν, κ. συντάκτα, 
- νά διορθώσητε τό λάθος τοϋτο, διά νά βε-
- βαιωθή ό συντάκτης τής «"Ωρας» κα'ι πάς 
- άλλος, οτι έγώ εΐμαι ό θεραπευθείς ύπό τ ο υ 
ι- κ. Πύρλα, άν καί εΐχον άπελπισθη καθ' ο
ι- λοκληρίαν από τούς ιατρούς, όσοι μέ έπε-
ά σκέφθησαν καί έν Αθήναις καί έν Σύρω. Ό 
ς θέλων νά μέ γνωρίση δύναται νά μέ εύρη είς 
ι- τό έμπορικόν κατάστημα τοϋ Δημ. Γεωργο
ί - πούλου πλησίον τής Ωραίας Ελλάδος. 
:ί Προς βεβαίωσιν τής διακεκριμμένης έπι-
:, στημονικής υπεροχής τοΰ κ. Πύρλα όμιλοΰ-
tt σιν αί καθ' έκάστην αναρρώσεις πολλών νο-

σούντων έκ βαρύτατων νόσων, θεωρουμένων 
ώς ανιάτων ύπό πολλών ιατρών. Μεταξύ δέ 
τών ύπό τοΰ κ. Πύρλα θεραπευθέντων άνα-
ρέοω τόν κ. Πέτοον Θησέα καί τήν κ. Έλευ-
θερίαν Θησέως, περι τής θεραπείας τών ο-

' ποίων δύναται νά βεβαίωση ό αξιότιμος Ία-
υ ' ; τρός κ. Λυμπρίτης, ό Μιλ. Αιναρδόπουλος 
_ ! καφεπώλης έκ Πειραιώς καί πολλοί άλλοι, 

λ.. ! Κ ί Λ ν σ τ . θ . 1Tαπαvατζóπoυλoc. 



Ήές τους, 'πές τους, γέρο Ζήση, 'ς τά βιβλία νά προσέχουν 
Καί νά μήν ήνε τρελλοί, 

Κι' όταν πρέπη xt' ήνε ώρα 'ς τά γυμνάσια νά τρέχουν 
Δίχως θόρυβο πολύ, 

Κι' όταν πιάνουν τό τουφέχι, νά μή χάνουν πολλαΐς τρέλλαις 
Καί νά βλέπουν τής χοπέλαις. 

Μά κοντά είς όλα τάλλα 'πές του^, γέρο Ζήση, ότι 
Δεν τους πρέπει καί πολύ 

Νά κουνιούνται κι' ολοένα νά λυγίζωνται , διότι 
'ΕφορΊσανε στολή, 

Ά λ λ ά πάντα όπου εϊνε μέ ταπείνωσι μεγάλη 
Νάχουν κάτω τό κεφάλι. 

Α υ τ ά 'πές τους, καί εύχήσου μέ καρδιά άπό κανένα 
Νά. μή βασκαΟοδν ποτέ, 

Καί τήν Φάλαγγα ν ' αφήσουν κατά τά συνειΟισμένα, 
Ά λ λ ά νάνε φοιτηταί 

Καί γενναίοι «τρατιώται, κι ' άμα ελΟη ώρα ίλο ι 
Νά αρπάξουν τά τουφέκια καί νά εμπουν μές' 'ς τήν Πόλ(< 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΖΗΣΗΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ. 

"Ελα, έλα, γέρο Ζήση, όπου όλοι σέ τιμούνε 
Καί σέ έχουν σαν πάππου 

Γιά νά δείξης είς τούς νέους Φαλαγγίτας πώς βαστούνε 
Τό μαχαίρι κι ' άπό ποΰ. 

Μέ μπομπότα του Όλύμπου καί μέ άσπρη φουστανέλλα 
Είς τούς Φαλαγγίτας έλα, 

"Ελα, έλα, γέρο Ζήση Σωτηρίου, καί β!πέ τους 
Νάνε φρόνιμα παιδιά, 

Καί ωσάν καλός πατέρας 'ς τό καλό οδήγησε τους, 
Καί μέ δλην τήν καρδιά 

Παρακάλεσε ολίγον τόν θεό γ ιά νά τούς βάλλη 
'Λίγη γνώσι 'ς τό κεφάλι. 

Μοίρασε 'ς τούς Φαλαγγίτας τήν ωραία σου μπομπότα, 
Καί μέ μία σου ματιά 

Δείξε σ' όλους πώς πηδούσες είς τά χρόνια σου τά πρώτα 
'Σ τοΰ πολέμου τήν φωτιά· 

Καί άσήκωσε καί πάλι αψηλά τήν μπαγιονέτα 
Καί είς άλλους χρόνους πέτα. 


