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ΠΩΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΗΓΕΜΩΝ
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Διατί καταβαίνει ό ήγεμών τή; Βουλγαρία; εί; 'Ελλάδα!· I 
Διατί έπόθησεν ή ψυχή του νά πατήστ τά κλάσικά τών 
Αθηνών εδάφη καί ξ.νιοθή εί; τά ανάκτορα τοΰ βασιλέως 
Γεωργίου ; Διατί ακόμη, όπως άναπληρόίση τόν πόθον αυ
τού, υπεβλήθη έκών άέκων καί είς τό προσκύνημα τού 
Σουλτάνου, αφού δ Βόσπορος καί ό 'Ελλήσποντος άγουσιν 
εί; τό Αίγαϊον; Έρχεται ώς περιηγητής; ’Έρχεται ώ: 
σύμμαχο; ; 'Έρχεται ώ; φίλος ;

** -f

Έάν ήρχετο incognilo, όπως ενίοτε ό βασιλεύς μα; πε
ριοδεύει τά θέατρα καί τά ιπποδρόμια τών Μητροπόλεων 
τής Δύσεως, ξένον μετημφιεσμένος όνομα, εάν ήτο γνωστόν 
ότι ό ήγεμώ/ τής Βουλγαρίας κάμ.νη τόν αρχαιολόγον ή τόν 
φ-.λάρχαιον, καί μή προηγούντο τού ταξειδίου του τά ζα
χαρωμένα άρθρα τή; Β οϋ.Ιγαρ ίας  καί τή; Βον.ίγάρσχη  
ΓχΛάς, τών όποιων μετάφρασιν έξένισεν έν ταί; σ-ήλαι: 
του ό «Αιών», παραλαβών έκ τή; ελληνικής «Φιλιππουπό- 
λτως», άρθρα δι’ ών ρητώς άπεδίδοται πολιτική σημασία 
είς τό ταξείδιον τού ήγεμόνος, τότε ήδυνάμεθα νά έκλάβω- 
μεν τήν εί; Ελλάδα κάθοδόν του ιό; κάθοδον περιηγητοϋ 
καί νά άναμένωμεν νά ίδωμεν τόν ηγεμόνα τή; Βουλγαρίας 
παρακαθήμενον εί; τήν Table (ΙΊιήΙο ή τό ’Λναγνωστήριον 
τού ξενοδοχείου τής «Μ. Βρεττανίας» ή τής «’Αγγλίας» 
μετά καί τών άλλων συναδέλφων του Γερμανών ή “Αγγλων 
ή Σκανδιναυών.

Έρχεται λοιπόν ώς φίλος προσωπικός τού Βασιλέωςμ.ας ; 
"Αν καί είμεθα συνειθισμένοι νά βλέπωμεν τό ελληνικόν ά- 
νάκτορον όσον ούδέν άλλο έν τώ κόσμω, πλημμυροϋν κάθε 
λίγο καί κομμάτι άπό φίλους, φίλας, φιλαράκους, φιληνά- 
δες, έξαδέλφους, έξαδέλφας, συμπεθέρου; καί λοιπούς, όλου; 
αυτούς καΐμέ ένα τίτλον δουκός, πρίγκηπος,δουκι'σσης, μαρ- 
κητίας, κοντέσσας, ούχ ήττον δέν δυνάμεθα νά δεχθώμεν 
ότι ή πρώτη έπιστολή ήν διά τού πράκτορος Βυζαντίου

άπηύθυνεν δ Βασιλεύς εί; τόν ηγεμόνα έκαρποφόρησε τόσον 
ώστε νά συναφθή στενή μεταξύ τών δύο φιλία, καρπό; τής 
Οποίας είναι τό ταξείδιον αυτό τού ήγεμόνος.

“Ερχεται τότε ώς σύμμαχος; Αυτή ή τελευταία έρώτντ 
σις φαίνεται ή πιθανωτέρα πασών. Καί αύτήν τήν ΰπόθε- 
σιν έσχημάτισαν βεβαίως έξ υπαγορεύσει»; τού υπουργού 
τών έξωτερικών τής Βουλγαρίας, δστις πιστεύόμεν νά είνε 
Ρώσος,αί δύο εφημερίδες Β ου.Ιγαρ ία  καί Βον.Ιγάρσχη Γχ.Ιάς. 
Λέγομεν έξ έμπνεύσεω; τού υπουργού τών έξωτερικών, 
διότι άφ’ ότου δ ¡¡γεμών τής Βουλγαρίας παραβάς τόν όρ
κον του έσύλησε τό Βουλγαρικόν Σύνταγμα, τό όποιον άνε- 
βίβαοεν αύτόν είς τόν θρόνον καί παρέδωσεν εαυτόν καί 
τήν Βουλγαρίαν εί; καθαρώς οωσσικήν διοίκησιν, έπισήμως 
πλέον καταστήσα; τήν ηγεμονίαν του ρωσικήν έπαρχίαν, 
βεβαίως δέν υπάρχει έλευθερία τύπου έκεΐ, δπω; δέν υπάρ
χει ούδεμία άλλη έλευθερία. Αί δύο έμπ νενσμ ένα ι έφημε- 
ρίδες εί; τά πολυσήμαντα άρθρα των άποβλέπουσιν ούδέν 
ήττον ούδέν ελαττον ή εί; τήν ουνομολόγησιν ελληνοβουλ- 
γαρική; συμμαχίας. Ή μία λέγει :

¿α ν , χα τά  τά ς  ένεστώσας περ ιστάσε ις , ώ ν ύπό 
ο,τό κράτος δ ιατεΛ εΐ ή 'Α νατο .Ιή , έχ τώ ν φ ι.ίοφρονητιχών  
ντούτω ν επ ισχέσεω ν ή δΰνα το  νά  χαραχθή  προσέγγ ισ ίς  τ ις  
πτείνονσα  ε ίς  τόν  σχ ηματ ισμ όν  ομοσπονδίας τώ ν  διαφόρων  
πχρατώ ν τή ς  χερσοννήσοτ τον Αίμον, ύ.Ιόχ.Ιηρος ή ήμετέρα  
» χώρα θά χ α ιρ ετ ίσρ  τό το ιοντο άποτέ.Ιεσμα μ ε τ ’ εγκαρδίου  
ν,ενθουσιασμοί. » 'Π άλλη, ή Βον.Ιγάρσχη Γχ.Ιάς, εινε δια- 
χυτικωτέρα. Έκχύνεται εις συγκινήσεις ύπέρ τή; έλληνικής 
έπαναστάσεως καί τή; Φιλικής Εταιρίας, δι’ ών πρώτιστα 
έπεφυσήθη είς τού; Βουλγάρους τό αίσθημα τής πολιτικής 
ελευθερίας. Όμιλεΐ περί εθν ικής ύφει.Ιής τών Βουλγάρων 
είς τού; Έλληνας. Παραδέχεται οτι έπικρατεί άδεΛφύτης 
μεταξύ τών Βουλγάρων καί τών Ελλήνων τής Ρωμυλίας.Συ- 
νηγορεΐ υπέρ τής παύσεως τού διωγμ.ού τών Βουλγάρων 
τή; Ηγεμονία; κατά τών Ελλήνων τής Βουλγαρίας. ’Εκ
φράζει τήν π-εποίθησίν της, «ότι μέ όλίγην καλήν θέλησιν 
»έξ άμφοτέρων τών μερών δέν εινε δύσκολον νά έπιτευχθή 
»συνεννόησί; τις καί έπί τή; ΰποθέσεως τής Μακεδονίας, 
»καί τότε, αίρουμένων πάντων τών άλλων, τών άντεγκλή- 
»σεων καί τής κακή; συνεννοήσεως, δέν θά ύπάρχη πλέον 
»'.άνέν έμπόδιον διά πολιτικήν άλληλεγγύως φιλικήν.» 
Χο.'οεΐ «κόμη περαιτέρω ή « Βουλγαρική Φωνή» : ’Ονομάζει 
τό Πατριαρχεϊον ά γ ιο ν , καί δέν αμφιβάλλει δτι αύτό τό
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«άγιον Πατριαρχεΐον, βλέπον ότι άλλοι καιροί έπήλθον, Οά 
»χατανοήσγ, τό δυνατόν -τ-?,; άρσεω; τού σχίσματος.» Κα^

Ϊ τέλου ; κα τα λέγε ι ε ί; τήν ευχήν έλληνιχή; <η«ιμ*χίκ; :
X ήνε, λέγει, εύτόχ/μα δΓ ημάς, εάν ό ,ήγεμώνημών καί 
βασιλεύ; τ,ή; Έ λλάδο; πειοΟώσιν άμοιβάίω:, οτι ή μόνη 

»λύσ ί: του ανατολικού ζη αφ 'α το ; έγκειτα ι έν τω  συνδε- 
ι;σμω πασών τών εθνικοτήτων τή ; ιλλυρική; χερσονήσου. )>

*
Είνε ταύτα  σαφή ;
Ώ ; λόγια  καί γραφόμενα τά  ευρίσκομεν σαφέστατα. 

Είναι μάλιστα  τόσον ¿ξέα, όίστε ομοιάζουν τά  πνεύ
μ ατα  εκείνα, τά  όποια κα ί οσφραινόμενό; τ ι ;  δόναται νά 
μεθύση. Καί οί έχοντε; ασθενή τά  νεύρα, οί παιδευόμενοι 
ευκόλως έν τή  μέθη αυτή, ήδόναντο νά καταληφθώσιν υπό 
συγκινήσεω; επ ιληπτικής και νά θερμανθώσι καί νά ζη
τωκραυγάσουν καί νά Οελήσουν V άσπασθώσι τόν ηγεμόνα 
τή ; Βουλγαρία; δσ τ ι; έρχεται νά άποδώση εις τόν Βασιλέα 
μ α ; τ/ν εθνικήν οφειλήν τού βουλγαρικού εθνου; κα ί νά θέ
ση τ ά ; βάοει; τή ; λύσεω ; τού ανατολικού ζητήματος ΰπέρ 
Ε λλήνων καί Βουλγάρων.

Ά λ λ ’ Ινώ αυτά λέγοντα ι καί αυτά γράφονται, άς ίδωμεν 
καί όποια γίνονται υπό τών Βουλγάρων απέναντι τών ’Ελ
λήνων.

Καί πρώτον μίαν έξήγησιν, κύριοι Βούλγαροι. Ό  Ε λ λ η 
νισμό; δέν έχει έδραν του ουδέ τά  ανάκτορα τού βασιλέω; 
Γεωργίου, ούόε τήν πρωτεύουσαν τών Αθηνών, ουδέ τήν 
επικράτειαν τή ; Έ λλάδο;.

Ό  Ε λληνισμό; αποβλέπει μακράν, όπως σείς αποβλέ
π ετε  μακρΰτερα. Είμεθα έθνος χωρισμένον ε ί; ελευθέρου; 
καί δούλου;· αν φαντάζεσθέ ποτε οτι οικογένεια, τ ή ; δ- 
πο ία ; δύο κ ιίρα ι ήχμαλωτίσθησαν υπό ληστών, άρνου- 
μένων νά τ ά ; άποδώσωσιν, εΐμή διά λύτρων αϊματο; ή 
χρήματος, ότι δύναται ή οικογένεια νά λησμονήση τά ; 
δύο α υτά ; κόρα; κα ί νά μή περισυλλέγηται διά νά έπ ιτε- 
θή μ ίαν ημέραν κατά  τών ληστών, κύριοι Βούλγαροι άπά- 
τάσθε ! Είμεθα μετά τού άγίου, ό'πω; τώρα τό ονομάζετε, 
Πατριαρχείου συνδεδεμένοι, δ πω ; δέν δύνασθε ακόμη νά 
φαντασθήτε. "Αν ήνε αί Ά θήναι τό στέμμα ημών, ψυχή η
μών είνε τό πατριαρχεΐον. Πάσαν πληγήν, ήν καταφέρετε 
κατά τού Πατριαρχείου, είνε πληγή εναντίον ημών έξ άν- 
τανακλάσεως. Τήν αισθανόμεθα, ό'πω; ηοθάνθη ό αδελφό; 
τού Λουΐ Μπλάν τό τραύμα δπερ κατηνέχθη εναντίον τού 
έν άλλη πόλει ευρισκομένου αδελφού του καί εισελθιον αυ
θωρεί εις τόν σιδηρόδρομον τόν εύρε πληγωμένον επ ί τή ; 
κλ ίνη ; του. ”Αν ήνε ή έλευθέρα Έ λλά ; ή ρομφαία μ α ;, τό 
Πατριαρχεΐον είνε ή πορφύρα μ α ;, κα ί τήν πορφύραν αυτήν 
τήν έχετε καθημαγμένην, κύριοι Βούλγαροι. Είδετε ότι έ- 
λάοομεν άναιμάκτω ; Θεσσαλίαν καί μίαν επαρχίαν τής ’Η
πείρου καί ά ντί νά άγαλλιασθώμεν,άπ’ εναντία;,έπενθήσαμεν!

Ε ίδετε οτι δεν εννοούμε·/ ελληνισμόν μή περιλαμβάνοντα 
τήν γην εκείνην, έξ ή ; άλλοτε ήκτινοβόλησε τό όνομά μας 
επ ί τή ; ύφηλίου όλης, ε ί; ήν οφείλονται δύο πολιτισμοί έν 
τή  Ά σ ια  καί έν τή  Εύρώπη, τήν άτυχή, ό'πω; τήν ονομά
ζετε , καί οπω ; είναι κα ί έξ α ίτ ια ; σα; καί έξ α ιτ ία ; υ.ας, 
Μακεδονίαν. Γνωρίζετε ότι ή Θράκη είναι ζυμωμένη από 
τά  α ίματά  μ α ; κα ί ό τ ι^ α ί ρίζα- όλη; τή ; θρακικής βλα- 
στήσεω ; είναι πορφυραί έξ αίματος ελληνικού. Τί νά σά; 
κάμωμεν ;  όταν έγεννάσθε σείς, ήμεϊ; ηγεμονεύομε·/. Τοιοΰ- 
τοι δε τ ίτλο ι ούτε λησμονούνται, ούτε παραγράφονται. 
Είμεθα έμπεπλεγμένο ι ε ί; δίκην, έξ εκείνων αί'τινε; διαιω-

νίζοντα ι, αλλά μίαν ημέραν άποφασίζονταί, έξ εκεί
νων α ιτ ιν ε ; μεταδ ίδοντα ι κληρονομικό»; άπό πατρδ; εί; 
υιόν, καί άπό υιού ε ί; έγγονον, καί άπό τού υστάτου δ ετώ ν  
απογόνων δέν έγκαταλείποντα ι,άλλά διεκδικούνται. Εί; τήν 
δίκην αυτήν παρίστασθε μεριδιούχοι’ ο ι.τ ίτλο ι σα; θά έξε- 
τχσθόισι καί ό υπέρτατο; δ ικαστή;— ό περί ύπάρξεω ;' εθνο
λογικό;· άγων— 0’ αποφασίση.

Α λλά  τώρα επ ιζη τε ίτε  συμβιβασμόν. "Λ ; ίδωμεν πώ ; 
ερχεσθε ζητούντε; συμβιβασμόν ; Φέρετε τουλάχιστον 
κλάδον έλα ια ; μετά χεΐρα;, ή προτείνετε λόγχην ; Τά 
όύο άρθρα τώ ν έφημερίδιυν, δ ι’ ιόν προπέμπετε τόν 'Η γε
μόνα ε ί; Α θήνας, σά; τά χαρίζομεν. Είμεθα ή κλασική γή 
τών άρθρων χαί τών εφημερίδων άρθρα δέν διψώμεν καί ή 
θέα των, όπως ή θέα τών οψων ε ί;  τόν χορτασμένον, μά; 
ποοκαλεΐ εμετόν.

** *
Ά φ ’ ή ; στιγμής διεδόθη ότι ό νέο; πολ ιτικό ; πράκτωο 

μ α ; έν Σόφια κ. Κλέων Ραγκαβής, μεταλλάσσων τήν αρνη
τικήν πολιτικήν τού κ. Βυζαντίου καί τήν οΰδενιστικήν τού 
Αόσκου, έτράπη γραμμήν Οετικωτέρα; ένεργείας, έζήτησε 
προσέγγισιν τών δύο έπιχρατειών καί ώς καρπό; τή ; προσ- 
εγγ ίσεω ; αυτή ; άπεδείχθη ή έπ ίσκεψ ι; τού ήγεμόνο; παρά 
τώ  βασ ιλεϊ τή ; Έ λλάδο ;, £·/ γεγονός μέγα, τερατώδες, ά- 
καταλόγιστον, έτελεΐτο  έν Κωνσταντινούπόλει, ή έγκαβ:· 
Πρυοες τοΟ Έ π α ρ χ ου  «άσης Β ουλγα ρ ία ς  μ ετά  
“ *$5 Σ υνόδου  του . "Αν ήρχετο ό Πάπας έδώ μέ τήν 
αυλήν του. άν μετέοαινον όλοι οί ’Αρχιεπίσκοποι τής Ά γ -  
γλικανικής ’Εκκλησίας καί ένεκαθίσταντο έν Μόσχα καί 
Πετρουπόλει, άν άνεχώρει ό Σεϊχουλισλάμη; τών Τούρκων 
μαζύ μέ έν δζαμί. έν Ρώμη, όλα αυτά θά ήσαν επίσης πα 
ράδοξα, ιό; παράδοξος ΰπήρξεν ή έν μέσω Όρτάκιοϊ τού 
Βοσπόρου έγκαθίδρυσι; τού Έ 'άρχου Βουλγαοίας μετά τή ; 
Συνόδου αυτού. Κατά τίνος ή έγκαθίδρυσι; αυτη έστρέφε- 
το ; όχι βέβαια κατά  τή ; Πύλης, ήν μάλιστα καί έκολά- 
κευε παρουσιάζουσα τήν Βουλγαρίαν όχι πλέον ώς ΰπόφο- 
ρον ηγεμονίαν τή ; έπικυριάρχρυ Πύλη;, ά λλ ’ ώ ; καθαρώ; 
τουρκικήν επαρχίαν. Έστρέφετο κατά  τού Οικουμενικού Πα- 
τριαρχείου καί τού Ελληνισμού Θράχη; καί Μακεδονίας. Τό 
Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον διεμαρτυρήθη, άλλ’ ό Έ ξαοχυ; 
καί ή Σύνοδο; έμεινε καί μένει έν Κωνσταντινουπόλει. ΤΙ 
Πύλη διεπραγματεύετο μετά τής Ρωσίας τό ζήτημα τή ; 
πολεμικής άπόζημιώσεω; καί ίσοι; άντί κεφαλαίου καί ά ντ ί 
τόκων έπλήρωνε τήν Ρωσίαν μέ τά πραξικόπημα τή ; Βουλ
γαρ ικής’ Εκκλησίας. Συγχρόνως ή Πύλη εθετο ανοσίαν χεΐρα 
κατά  τών λεγομένων β ίρ α τ ίιύ ν ,  προνομίων δηλαδή τών ε
πισκοπικών περιφερειών, άπό τής Κ ατακτήσει»; άπονεμη- 
θέντων, τα^ύτό είπεΐν ελευθεριών, άν έπ ιτρέίιη τα ι ή λέξις 
αυτη ΰπό ξένην κυριαρχίαν, τών δούλων Ε λλήνων.

Δέν είχεν άρά γ ε  ή άνοσεουογία αυτη τής Πύλης, καθ ’ 
ή ; παλαίει τό άγιον, Κατά τού; Βουλγάρους, πατριαρχεΐον 
καμμίαν σχέσιν μέ τήν έγκατάστασιν τού βουλγάρου Έ - 
ξάρχου καί τάς διαπραγματεύσεις Πύλη; καί Ρωσία; περί 
πολεμική; άπόζημιώσεω; ;

"Εχομεν όμως καί γεγονότα ανθελληνικά έν μέση Βουλ
γαρία γεγονότα σφαδάζοντα εν το ΐ; προσφάτοι; άρχείοις 
τού έπί τών εξωτερικών υπουργείου μας. Ένώ ή κεντρική 
κυβερνησις ΰπεσχετο ε ί; τόν Κ λέωνα Ραγκαοήν ότι έδωσεν 
άδειαν · ά ανοίξουν ο: παρανόμω; κλεισθέντες ελληνικοί 
ναοί καί τά  ελληνικά σχολεία, οί διοικηταί έν τούτο ι; προ- 
φασιζόμενοι οτι θά έξαναστή ό Βουλγαρικός λαός, ούτε 
ναού; ήνοιζαν οϋτε σχολεία έλλ.ηνικά απέδωσαν εις τού;
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νομίμου; κυρίου; των, τ ά ; ελληνικά ; λεγομένα; Κοινότητας.
" Κ*ί ιδού ή μνήμη ημών παρουσιάζει άλλο φαινόμενον 

έλληνοβουλγαρικού συμβιβασμού, τό ζήτησα τής ελληνικής 
ιθαγένειας, τό όποιον έπισήμω; ένόμισεν ότι ελυσεν ό κ. 
Κλέων Ραγκαβής, πραγματικό»; ό'μως δέν έλυσε, δ ιότι ή 
κυρία Βουλγαρία δέν αναγνωρίζει ελληνα; υπηκόους άκρι- 
βώς εκείνους, τού: όποιου; δέν αναγνωρίζει καί ή τουρκική 
κυβέρνησι;. "Ωστε κινδυνεύει τ ις  νά πιστεύση, ότι ο α γ 
γελλόμενος έλληνοβουλγαρικό; συμβιβασμός είνε καθαρός 
τουρκοβουλγαρικός συμβιβασμός.

Καί ποία είναι ή πολιτεία  τώ ν Βουλγάρων έν Μακεδο
νία ;  Υ πάρχει βεβαίως μέρος τής Μακεδονία; βουλγαρικόν’ 
αυτό δέν τό άρνούμεθα. Ά λ λ ’ οι κύριοι Βούλγαροι δέν ε
νεργούν έπ ί αύτού τού μέρ9υς τής βορείου Μακεδονίας. Έ - 
ποφθαλμιούν τή/ νότιον Μακεδονίαν καί έστησαν τό Δ ιδα
σκαλείο·/ των έν μέση Θεσσαλονίκη, καθ’ ήν στιγμήν εγ- 
κληματών ο πρός Διάδοσιν τώ ν  Ε λληνικών I ραμματων 
Σύλλογος υπό τήν φιλοπάτριδα τού Πανταζίδου ενέργειαν 
έ ιλ ε ιε  τό Ελληνικόν Διδασκαλεΐον.

★ ★ Λ*
"Ερχεσθε λοιπόν, κύριοι Βούλγαροι, μέ κλάδον ελα ία ; νά 

έπισκεφθήτε τά ; Α θή να ; μα ; ή μέ λόγχα ; προτεταμένα; ;
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ρυθμίσει; έπήνεγκεν ή ΰπό τού συλλόγου Π αρνασσού συστη- 
Οεϊσα πρό; βελτίωσιν αύτών επιτροπή. Ό  άκάματο; πρόε
δρο; αυτή ; πολλάκ ις τή ; ημέρας επ ισκέπτετα ι τ ά ; φυλα- 
κά ;, ούχ ήττον κα ί τά  λο ιπά μέλη εργάζονται λίαν φιλο
τιμ ώ ; καί δραστηρίως’ άχρι τούδε μετεσχηματίσθησαν δω 
μάτια  ε ί; ευρύχωρα σχολεία, έτερα ε ί; ξυλουργεία, υποδη
ματοποιεία κλπ . ε ί ;  έκαστον δέ τούτων υπάρχει Ικανόν 
υλικόν χρήσιμον πρό; εργασίαν, ήν μετά θέρμη; διδάσκαλοι 
καί μαθητευόμενοι άνέλαβον. Έν έκατέρα τών εν αυτο ί; 
σχολών φοιτώσι πλείονε; τών πεντήκοντα κρατουμένων ασ
χολούμενοι ε ί; τήν εκμάθησιν τή ; στοιχειώδους άναγνώσεως, 
γραφή; καί αριθμητικών πράξεων. *0 εκ τή ; άναγνώσεως 
βόμβο; υπενθυμίζει ε ί ;  τόν έπισκεπτόμενον τήν μειρακιώ- 
δη μελωδίαν τών δημοτικών σχολείων’ άκρα έκουσία π ε ι
θαρχία καί ειλικρινή; ευγνωμοσύνη πρό; τού; διδάσκοντας, 
είνε έχέγγυα  συνηγορούντα ΰπέο τής εύοδώσεως τού άρξα- 
μένου έργου’ καί μόνον ή τά ξ ι; τών λωποδυτών διαμαρτύ
ρεται κατά πάσης εργασία;’ άλλά δέν άμφιβάλλομεν, ότι 
ή επιτροπή θέλει προνοήοει νά έφαρμόση μέτρα άναγκα- 
στικά πρό: άποσόβησιν τής κακοήθους άντιδράσεως έκ τή ; 
τά ξεω ; τών λωποδυτών, ο ιτινε; ουδόλως ίιστεροϋσι νά λά- 
βωσι μέρο; ε ί; τά δ ί ;  καθ’ έκάστην χορηγουμενον συσσίτιον.

Μανθάνομεν, ότι έντό; ¿λίγου άρχεται ή οικοδομή τού 
Φρενοκομείου Δρομοκαίτου. Θεμέλιο; λίθο; τ ίθ ετα ι. . . . 
ό βουλευτή; Πατρών κ. Ρηγόπουλος.

¿ΧΡΟ Ν ΙΚΑ

Έξ ά λλη ; έπ ιστολή ; έκ Πατρών, διαλαμοανοόση; καί 
αύτής περί τή ; λογοδοσία; τού κ. Ρηγοπούλου, άποσπώμεν 
μόνον τόν πρόλογον :

«"Οταν άνεθέταμεν ε ί;  τόν κ. Ρηγόπουλον τήν εντολήν νά 
μ ά ; άντιπροσωπεύση παρά τώ  βασιλεΐ, δέν τό έπράττομεν, 
διότι έθεωρούμεν αυτόν τόν ρ ό ΐ'ο ν  κατάλληλον διά τούτο. 
Μά; έπρότειναν τόν κ. Ρηγόπουλον καί σιωπηλό»; τόν παρε- 
δέχθημεν, διόσι Οά ήτο πολύ προσβλητικόν νά τόν άποκρού- 
σωμεν καί διότι έπ ί τέλου; ήλπίζομεν ότι θά κατώρθωνε νά
εκπλήρωσή τήν εντολήν μ α ; όσον κα ί άν ή τ ο .................Ρηγό-
πουλος.

Ά λ λ ’  ό κ . Ρηγόπουλος δέν τό κατώρθωσεν. *0 κ. Ρηγό- 
πουλο; έγινε καταγέλαστος. Μήπως όμ.ω; διά τούτο πρέπει 
νά παραδεχθήτε, ό'πω; ό «Αίόινη προσπαθεί νά παραστήση, 
ότι τά  συλλαλητήριά μας δέν είναι συναθροίσει; λαού σκε- 
πτου-ένου, λαού πάσχοντο;, λαού έχοντος συναίσθησιν τών 
δικαιωμάτων του, λαού έχοντος συναίσθησιν τή ; δυνάμεώ; 
του ;

Πρέπει νά έννοήσητε ότι ό λαός τών Πατρών δέν κοιμά
ται. Πρέπει νά έννοήσητε οτι παρήλθε διά τά ; Πάτρας ή 
έποχή, καθ’ ήν ό μέν καί ό δέ ήσαν ισχυροί, διότι ήσαν αρ
χηγοί κομμάτων.

Τά γεγονότα αλλεπάλληλα έπερχόμενα θά καταδείξωσι 
τήν αλήθειαν τώ ν λόγων μου».

Φ υ λ α κ α έ .  Εί; τ ά ; ενταύθα φυλακά; Μενδρεσέ καί 
Κόχλα τή επινεύσει τ ή ; δ ιοικητική; αρχή? πο ικ ίλα ; μεταρ

Όφείλομεν νά συγχαρώμεν καί τού; συνηγόρου; τ ή ; νέα; 
Ε λένη ; Δεσποτάκη κυρίου; Μομφεράτον καί Ά ραβαντινόν, 
μ ετ’ αΰταπαρνήσεως άναλαβόντα; νά τήν υπερασπισθώσιν, 
δτε ή ά τυχή ; Κρητικοπούλα δέν ευρισκε δικηγόρον νά τήν 
ΰπερασπισθή.

Ό  κ. Κωνστ. Νιώτη; έξ ’Ηλεία; καί υιός τού Δημάρχου 
Λ αμπεία;, μ ετ ’ έξετάσεις, καθ’ ά ; καί οί έξετάζοντες κα- 
Οηγηταί του τόν έπήνεσαν καί οί πολυπληθείς άκροαταί 
του τόν έθαύμαοαν καί τόν έχειροκρότησαν, έγένετο διδά- 
χτιορ τής Νομικής. Όμολογοΰμεν αληθώς, ότι ολίγοι έκ τών 
μέχρι τούδε, άπό πολλών ετών, έξεταζομένων, εΰρέθησαν 
τόσον τελείως κατηρτισμένοι έπιστημονικώς, όσον ό κ. Νιώ
τη ;. Έκ καρδία; συγχαίρομεν το ΐ; ίδ ίο ι; αυτού πατριώ- 
τ α ι ;  έπ ί τή αποκτήσει ενός δεξιωτάτου υπερασπιστού τών 
δικαίων των.

Η Κ Α Ρ Δ Ι Α
TOT ΚΟΤΜΟΤΝΔΟΤΡΟΤ

(ΕΚΘΗΣΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΓΑΠΟΚΡΙΤΟΤ)

Εί; πένθιμο·/ κα ί κατανυ/.τικήν τελετή ν έαάλει αθω
ωμένου; φίλου; ό προ; τήν ίεράν μνήμην άπειρο; σεβασμός
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του άείμνήστου Κουμουνδούρου συνοδεύοντας τόν υιόν του 
μεγάλου εκείνου άνδρός ϊπυρίδοινα μέχρι τής ιδιαιτέρας 
πατρίδας του, άποκομίζοντα τήν καρδίαν τού πατρός αυ
τού μετά ειδικού τής άτμοπλοϊκής εταιρίας Γιαλούση.

Τήν 10 ώραν π . μ . τού Σαββάτου άπεπλίύσαμεν έκ Πει
ραιώς, έχοντες συνταζειδώτιδα τήν ευγενή εκείνην καί με- 
γάλην καρδίαν. Καθ’ όλον τό διάστημα τού ταξειδίου ικας 
εβασίλευε νεκρική σ ιγή , τά  δέ πρόσωπα ημών κατηφή καί 
σκυθρωπά έξεφραζον τό έν ταίς καρδίαις ημών βαθύτατου 
άλγος.

ϊή ν  2 ώραν μ . μ . τής Κυριακής εις άπόστασιν μιλίων 
τινων από τής προκυμαίας τών Καλαμών διεκρίναμεν άμυ- 
ό ιώ ς μελανώτατα σημεία, άτινα  καθόσον προσηγγίζομεν 
άπεκαλύπτοντο ως τόσοι όμιλοι συμπεπυκνωμένων άνθρώ- 
πω ν, άναμενόντων από τής πρωίας μ ετ ’ ανυπομονησίας καί 
αγωνίας τήν έ^ευσιν τού πολυτίμου αυτών λειψάνου. Α λλά  
κακή μοίρα ή μ*>δοχή εκείνη δεν (ομοίαζε πρός έκείνας, 
οπότε σόμ. -ς ό ,.1.1; τής Μεσσήνη; καί Λακωνίας ¿χαιρέ
τ ιζε  τόν Κυυμουνδούρον μετά σημαιών καί αψίδων, μετά 
ζητωκραυγών καί χαρμόσυνου ενθουσιασμού" τήν υποδοχήν 
εκείνην συνώδευον δάκρυα καί λυγμοί, κοπετοί καί θρήνοι, 
καί παρηκολούθουν τά  σύμβολα τού πένθους καί τού θα
νάτου. 'Από τής'αποβάθρας, ένθα είχον συρρεύσει ό'λαι αι 
Καλ.άμαι καί άπειρον πλήθος τών τριών επαρχιών Οι’τύλου, 
Μεσσήνης καί Λακωνίας, παρέλαβον μετά βαθύτατης συγ- 
κινησεω; από τών χειρών. τών υιών Κουμουνδούρου τήν καο- 
δίαν ο δήμαρχος τού δήμου Ά βίας, εν ώ ό Κουμουνδοΰρος 
έγεννή ' η, καί ό τού Εΰας, εις 0ν έ μέγας εκείνος άνήρ ήτο 
εγκατεστημένος. Πάντες ούτοι ασκεπείς καί μετά βαθυτά- 
του σεβασμού ¿σταμάτησαν κατά  τήν πλατείαν τής παοα- 
λιας, οπότε ό δικηγόρος κ. Κυταριόλο; κατέθεσεν έκ ι/έ- 
ρους τού δικηγορικού συλλόγιυ στέφανον μ ετ ’ άναλόγου 
περιπαθούς προσφωνήσει»;· μ ετ ’  αυτόν ί  αγαπητός τή οίκο-
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Ο ΛΤΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

( λννεχ. ιο. ά ρ ι ' ι .  ί5 7  )

Ό Αυκογιάννη; δεν ήκουεν, ά λ λ ’ έβάδιζε βραδέως, διευ- 
θύνων τού; οφθαλμού; δεξιά καί αριστερά εις τάς οικίας. 
'Γέλ.ο; εστη έμπροσθεν παντοπωλείου, εις τό οποίο / καί 
είσήλθε.

Πρώτην ήδη φοράν τόν είδον εισερχόμενου εις οικίαν. Τό 
πράγμα έφάνη παράόοςον καί προύκάλεσεν ικανήν συνά- 
θροισιν άνθρώπων έμπροσθεν τού εργαστηρίου.
• 'Π παντοπώ λις, μόνη κατά  τήν στιγμήν ταύτη ν,κα τ ' «ρ 
χάς πολύ φοβηθεΐσα είχεν άποσυρθή όπισθεν τού γραφείου 
της, ά λλ ’ άνεθάρρησε βλέπουσα οτι ό Λυκογιάννης έπεσκέ- 
πτετο  αυτήν μετά προθέσεων δλω; ειρηνικών.

—  Τί θέλετε ; τού είπε.
Ό  Λυκογιάννης κτυπήσας τό πλινθόστρουτον τετράγω

νον διά τής άκτηρίδος τού πυροβόλου το* καί διά χειρονο-

γενεία Κουμουνδούρου βουλευτής Οιτύλου κ. Λεοινίδας Κα- 
πετανάκης, καταθέσας έκ μέρους τής επαρχία ; του σ τέ
φανον, συνεκίνησε διά συντόμου καί λαμπρά; προσφωνήσει·»; 
τά πλήθη. Δύο ετεροι ωραίοι καί καλαισθητικώτατοι στέ 
φανοί κατετέθησαν έκ μέρους τώ ν οικογενειών Παγώνη καί 
Λεονταρίτου.

Ενταύθα νεκροφόρος άμαξα παραλαβούσα τήν κάλπην, 
τής οποία: τάς ταινίας έκράτουν οί υιοί Κουμουνδούρου καί 
ο: ανωτέρω Δήμαρχοι έξεκίνησε διευθυνομένη πρός τήν πό- 
λ ιν  τών Καλαμών καί παρακολουθουμένη 6φ’ άπασών τών 
λοιπών αμαξών καί σύμπαντος τού λοιπού πλήθους, καί 
μετά μικρόν ή νεκρική πομπή ΐτ τα το  παρά τήν πλατείαν 
Μαυρομιχάλη, όπου ό άρχιερεύ; μετά τού κλήρου άπάσης 
τής επαρχίας κρατών εις τάς χεϊρας του πολύτιμον στέφα
νον προσεφώνησεν καί ούτος συγκ ινητικώ τατα  αί δέ οΐκογέ 
νειαι Δουκάκη καί Κουτσομητοπούλου προσέφερον ώραία; 
Καμελιας μέ κυανόλευκους ταινίας. Είτα ή πομπή επορεύ- 
Οη εις τόν Ναόν τής 'Υ παπαντής, παρά τήν θύραν τής ο
ποίας ό βουλευτής κ. Τζάνες προσέφερε στέφανον έκ μέρους 
τής οικογένειας Βράχμαν μετά δέ τό τελεσθέν μνημόσυνου 
ό ιατρός κ. Ά λμπανάκης εξύμνησε τά ; άρετάς τού Κου
μουνδούρου διά καταλλήλου λόγου.

Ά πά  τής έκκλ.ησίας άπασα ή πολυπληθής εκείνη συνο- 
δει'α διηυθύνθη πεζή πρός τήν Κάτω Πλατείαν καί εστη 
πρό τού Δημαρχείου τής πόλεως. Ή το  δέ τό θέαμα γρα- 
φικώτατον έν όλη τή πενθίμω αυτού μεγαλοπρεπείς, οπερ 
παρίστανον οί έξώσται, τά  παράθυρα κα ί αί προσόψεις έν 
γένει τών οικιών κεκαλυμμέναι διά μελανών ύφασμάστων, 
πολλά τών όποιων έχρησίμευον καί ώς πλαίσ ια  τής γλυκύ
τατης είκόνος τού μεγάθυμου έκείνου άνδ^ός άπό τού έξώ- 
στου λοιπόν τού Δημαρχείου ό βουλευτής /φ ΐζά νες έξεφώ- 
νησε συγκινητικώτατον "λόγον ό δέ Σάββας Δουκάκης έμμε
τρον έλεγεϊον.

μιών, δεικνύων τό είκοσάφραγκόν του, έζήτησε νά είπ·', εις 
τήν παντοπώλιδα  τ ί  ήθελεν.

Ά λ  λ ’ αυτή δέν ήδύνατο νά έννοήση.
"Οπισθεν τού Αυκογιάννη περίεργοί τ ιν . ς είχον εΐσέλθει 

ε ί; τό έργαστήριον. Έ ξεπλάγησαν βλέποντε: αύτόν διερχό- 
μενον τήν φλ.ιάν τής οικίας, καί ακόμη περισσότερον, όταν 
είδον χρυσούν νόμισμα εις τάς χεϊράς του.

Τ ί, έ Λυκογιάννης έχει χρυσίον ; Πώς τούτο ;  Ά νεκάλυ- 
ψε θησαυρόν ;  Βεβαίως δέν ήδύνατο ούδείς νά πιστεύση οτι 
έκλεψε τό χρυσούν νόμισμα.

—  Πώς, είπεν άνθρωπό; τις εις τήν παντοπώλιδα , δέν 
βλέπετε τ ί σάς ζη τεί ό Λυκογιάννης ;

—  “Οχι.
—  Δέν μαντεύετε, θέλει ν’ άγοράστ ό ,τ ι χρειάζεται διά 

νά γεμίση τό πυοοβόλον του.
—  ’Αλήθεια, αλήθεια, είπεν ή γυνα ίκα κτυπώσα τό μέ- 

τωπον. ΙΙώ; νά μήν τ ό  εννοήσω άμέσω; ;
—  "Εχετε πυρίτιδα ;
—  Γνωρίζετε καλά ότι δέν έπ ιτρέπετα ι νά πο»λώμ.εν.
—  "Εστω, ό Λυκογιάννης ευρίσκει αλλού."Εχετε σφαίρας;
—  "ίί ! τούτο δέν μάς λείπει" έκάμαμεν τήν προμήθειαν 

μας διά τό κυνήγι καί . . . δέν θά γίνη κυνήγι φέτος, ώστε 
σφαίρες θά μάς μείνουν.

—  Διά τό. προσεχές έτος.
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”Ηοη πάσα εκείνη ή πόλ.υάριθμος πομπή Ιπιβάσα αμα
ξών, έλαβε τήν πρός τήν Μεσσήνην άγουσαν, προηγουμέ- 
νης έννεαμελοϋς έκ Νησίου έπιτοοπής, ή τ ι; άφίκετο πρός πα- 
οαλαβήν τής καρδίας τού Κουμ.ουνδούρου, άφ’ έτέρ υ έφιπ
ποι πολλοί φουστανελοφόροι καί άλλοι ουνεπλήρουν τήν 
πένθιμον ¿κείνην άμαξοσρομίαν, καί μετά ήμισείας ώρας ο
δοιπορίαν έστημεν εις τήν τοποθεσίαν τήν καλουμένην «Χ ά
νια Κουμουνδούρου» όπου ή πενθερά τού Κουμουνόούρου έ- 
ξήλθεν εις προϋπάντησιν τού μεγάλου αυτής συγγενούς καί 
διά τών γοεοών της φωνών έκίνησεν εις λυγμούς καί δάκρυα 
όλου; τούς άρειμανίου; έκείνου; συνοδού: τού Ταΰγετου τής 
Ίθώμη,. ΊΙ συνοδεία έπανέλαβε τήν πορείαν τη ; καί περί 

- ττν 5ην μ . μ . τής Κυριακής άφίκετο εις τήν ιδιαιτέραν π α 
τρίδα τού Κουμουνδούρου" έδώ ή συγκίνησι; εφθασεν εις τό 
κατακόρυφον σημ.είον, καί νέοι στέφανοι πολλοί κατετέθη- 
σαν, καί άνθη, καί τα ιν ία ι περιέβαλον τήν καρδίαν, καί 
μ,οιρολόγια πικρά αντήχησαν, καί δέν υπήρξε μία ψυχή 
ήτις νά μή ¿θρήνησε τό τέκνον τής Μεσσήνης, τού οποίου 
ή διάνοια έφθανε μέχρι τών κορυφών τ ιύ  Ταΰγέτου. Ιίις τήν 
ειλικρινή προσφώνησιν τού κ. Λαρατζά, έν η άνέμιξε καί 

I τό ονομα τού υιού του Σπύρου, ούτος διά προχείρων τινών 
λέξεων άντεφώνησε συγκεκινημέ'.ος, ένσταλάξας ουτω μι- 
κράν παραμυθίαν εις τούς τεθλιμμένους συμπατριώτας τού 
Κουμουνδούρου, οϊτινες εις τ ά ; ο λ ίγα ; ¿κείνα: λέξεις τού 
υιού διεγίγνωσκον ένσαρκωμένην τήν νεκράν τού πατρός 
καρδίαν.

Τελευταίου ή ααρδια μετηνέχθη, εις τόν Ναόν του Προ
δρόμου και έδώ έναπετέθη εύλαβώς, όπως τοποθετηθή βρα
δύτερου έν"Μαυσωλείο», δπερ ή Μεσσήνη θέλει στήσει έν 
ύψη λ ο» τ ιν ί λόφω, 8ν αί μεταγενέστεραι γεννεαί θά έπισ/.έ- 
πτω ντα ι ώ ; £ν έκ τών λαμπρότερων μνημείων τής νεωτερας 
Ελλάδος. Α .  Κ ό κ κ ο ς

Λ Ο Γ Ο ά Ο Σ Ι Α
ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΠ

(Π Ε Ρ ΙΛ Η 'Κ ΙΣ  Α Ν ΤΑ Π Ο Κ Ρ ΙΤΟ Υ  Η Μ Ο Ν)

Ο ά τ ρ α ε ,  1 3 ’Απριλίου.

«Καθήκον ξερόν, είπε προοιμιαζόμενος, καθήκον τού έ- 
»ποίου εγώ  μόνος συναισθάνομαι τήν σομ.αντικότητα, ιδού 
»μέ φέρει έν μέσω υμών. Έπεθύμουν διακαώς νά ήτο δυνα- 
»τόν ν’ άκουσθώ σήμερον παρ’ όλων τών-έ-Ο.ογέων μου, 
»τώ ν εκλογέων εκείνων, οϊτινες εις τάς ώρ-' ' (  ήμών έπαγ- 
»γελ ΐας πιστεύσαντες, άγνοι έκεϊνοι πατρ ιώ τα ι, φίλοι τής 
»τάξεως κα ί τής ευνομίας, αποτροπιαζόμενοι τήν σπατάλην 
»κα ί τήν διασπάθισιν τού δημοσίου πλούτου, συναισθαν- 
»θέντε; τήν έθνικήν ταπείνωσιν μετά τήν ΰ-ογραφήν τής 
»συνθήκης τής 31 Μαρτίου, καί άποφασίσαντες νά πα τά - 
»ξωσι τήν ανομίαν κα ί τήν αυθαιρεσίαν, κατήνεγκον τήν 
»νίκην τής 20  Δεκεμβρίου 1881 καί έπροκάλεσαν τά  ζωη- 
»ρά καί ειλικρινή συγχαρητήρια τού έντίμου αρχηγού τότε 
»τήε άντιπολιτεύτεως κατά τήν έκ τής πόλεως ταύτης διά-οτης 
»βασίν του .»

’Αφού είπεν ότι έτάχθη εις τήν άντιπολίτευσ ιν , ό'τι ¿γνω 
στοποίησε τούτο δ ι’ επ ιστολή ; του πρό; τούς εκλογείς του 
καί ανήγγειλε τόν σκοπόν δ ι’ 8ν τού; έπροσκάλεσεν ήδη, 
μετά πολλά είπε κα ί τά  έξη ; :

«2 ά ; ποοσεκάλ.εσα λοιπόν ίνα δώσω τάς ηθικά; κα ί πο· 
»λ ιτ ικάς εύθύνας, 4 ;  υπέχω  ο»; αντιπρόσωπός σας, ώς έν-

—  Βέβαια, ά λλ ' έξωδεύσιμεν χρήματα διά τού χρόνου.
—  Δείξατε εις τόν Λυκογιάννην τούς διαφόρου; αριθμούς 

τών σφαιρών, νά έκλέξη.
Ή  παντοπώλις έσπευσε νά θέση πρό τών οφθαλμών τού 

Αυκογιάννη διάφορα κυτία  περιέχοντα σφαίρα; διαφόρου 
μεγέθους.

Ό  Λυκογιάννης παρατηρήσα: έκίνησε τήν κεφαλήν ζητών 
νά παραστήση ίίτ ι δέν ήθελεν έκ τούτων. Συγχρόνως οι ο
φθαλμοί του διηυθύνθη,σαν ε ΐ: έτερον κυτίον πλήρες διαφό
ρων σφαιρών. 'Έλαβε μίαν καί έδ ε ιξενε ί; τήν γυναίκα μετά 
βλέμματος έκφραστικοϋ.

—  Γιά δές, είπεν ό άνθρωπος, δέν είνε ζώον ό Λυκογιάν- 
νης. Δέν ε/ει ανάγκην νά ξεύρη νά όμιλή διά νά έννοηθή, 
θέλει σφαίρας" έχ ετε ;

Ή  παντοπώλις παρουσίασε τό δοχεΐον τών σφαιρών, έν 
ω ύπήρχον έννέα. Ό Λυκογιάννης ¿δοκίμασε μίαν ε ΐ; τό 
στόμιον τού πυροβόλου καί έκαμε σημείον ότι ήθελεν ακό
μη καί άλλ ας.

—  Καλά, είπεν ό α ντί τού Αυκογιάννη όμιλών, βρίσκει 
ότι έννέα σφαΐραι δέν φθάνουν, ά λ λ ’ αδιαφορον, επειδή 
είιε τής όλκή; τού όπλου του, τάς αγοράζει όλα ;. Γύλιζέ 
ταις καί βάλε κΓ ένα κουτί καψούλια.

Τό μικρόν δέμα άμέσω; έγεινε, ή δέ παντοπώλις λα-

βούσα τό εΐκοσάφραγκον, τό οποίον ό Λυκογιάννης είχε θέ
σει έπί τού γραφείου, έπέστρεψε δέκα εννέα φράγκα καί εί
κοσι εκατοστά.

—  Βλέπετε, ε ίπ ε , δέν λογαριάζω τής σφαίραις, τού τής
χαρίζω.

—  Καλά, καλά, σ’ ευχαριστώ άπό μέρους του.
*0 Λυκογιάννης άνοιξα; τού; όφθαλαούς του έμενεν ώ ; 

έν έκστάσει ένώπιον τών τριών μεγάλων πενταφράγκων, 
τών τεσσάρων μονοφράγκων καί τών εξήκοντα εκατοστών 
εΐ; χαλκά νομίσματα, τά  οποία ή παντοπώλις εθεσεν έ\ώ- 
πιόν του. Προφανώς είχεν έκπλαγή έπ ί τή  μεταμορφώσει τού 
χρυσού νομίσματος του καί έζήτει νά έξηγήση πώς ενώ Ιδω- 
κε μικρόν τεμάχιον μεταλλικόν τώ  έπέστρεφον άλλα  μεγα- 
λείτερα. δ ιότι δεν ¿καταλάμβανε καλώς ότι όλα τά  έπ ί 
τού γραφείου χρήματα άνήκον εις αυτόν.

Ό  διευρμηνεύ; αυτού τώ  ένευσε νά λάβη τά  χρήματά του. 
έπ ειτα  τού είπεν :

— "Ε λα !
Ό  Λυκογιάννης τόν ήκολούθησεν.
Εις τήν άκοαν τού χωρίου εισήλθον εις ευτελή κατά τό 

φαινόμενου οικίαν, οπού εύρον γύναιον λούον τό πρόσωπον 
παιδίου τριετού; ή τετραετούς καταρρυπωθέντο; υπό γλυ- 
κίσμ.ατος έκ κοκκυμήλων κα ί φωνάζον-.ος, ώς νά είχον έκ- 
δείρει τήν έπ ιδερυίδα του.

Έ ν  τούτοις^επί τή θεατού Αυκογιάννη ό ' μικρός φοβη-
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»τολοδόχο; σας, καί τό πράττω  άπό τούδε, πρό τής λή- 
»ξεω ; τής βουλευτικής περιόδου, διότι αισθάνομαι τήν ά- 
»νάγχην ν* άντλησο» νέα; δυνάμεις έκ τής κυριαρχικής 
»υμών θελήσεως εις τήν επ ί τά πρόσω πορείαν μου κατά 
»τά ς ΰπολειςτομένας δύο Ι τ ι συνόδους, καί νά διατηρήσω 
»άμείώτον τό γόητρον τού βουλευτικοί μου αξιώματος, άφ’ 
»ου εινε γνωστόν ότι έν τ ω  μέσω τώ ν δύο παρελθουσών 
»συνόδων μετετοπίσθη ή βάσις τού κοινού ημών πολιτικού 
»προγράμματος.

«Μεθ’ υπερηφάνειας βλέπουσι βεβαίως οί φίλοι τών έλευ- 
»θέρων θεσμών, ότι καί ποίρ! ήμίν τό δικαίωμα τού έλευ- 
»θέρως έν ύπαιθρο» συνέρχεσθαι ήρχισε νά προσλαμβάνη ό- 
»σημέραι σπουδαιότητα, ένασκούμενον μετά συνέσεως καί 
»κοσμιότητος. Ήραίον, τή άληθεία, τό θέαμα λαού πάσης 
»τάξεω ς επί τό αυτό συνερχομένου καί εις οΰδέν άλλο υπεί- 
»κοντος ελατηριον η εις τό τού έθνικοϋ αισθήματος.

β’Αλλά καί πρώτην ήδη φοράν ενασκείται τό δικαίωμα 
»τούτο παρά βουλευτού προτιθεμένου νά λογοδοτήσω πρός 
»τους έντολεΐς του- τούτο δύναται νά επίδραση επ ’ άγαθώ 
»τού συνταγματικού ημών βίου καί νά καθιέρωση έθιμα δι- 
»ευκολύνοντα τήν λειτουργίαν τού πολιτεύματος ημών, 
»καθόσον τούτο εινε τό πρώτον βήμα πρό: τήν συμμετο- 
»χήν τού λαού εις τήν διεύθυνσιν τών τής πολιτείας. Έκ 
»δέ τής έπικρατή,σεω; τ ή ; πεφωτισμένης κοινής γνώμης 
»πρέπει ν ’ άναμένωμεν τήν διόρθωσιν τών παρ’ ήμίν κακώς 
»έχόντων. Παρατηρήσατε" πρώτην ήδη φοράν τελ ε ίτα ι τό 
»πολιτικόν τούτο μυστήριον, επ ί του βωμού τού όποιου κα- 
»λ ε ΐτα ι αυτός ό κυρίαρχος λαός νά όρίση τήν εσωτερικήν 
»κα ί εξωτερικήν πολιτικήν τής πατρίδος του. Καί τίς νο 
»μ ίζετε κατά τού; τελευταίου; τούτους χρόνους υπήρξεν ό 
»μέγας ιεροφάντης τού ιερού τούτου βωμού ;  Αυτόςδένδοξος 
»τής άνθρωπότητος προστάτης, δ πράγματι μέγας τόν νούν

»κα ί τήν καρδίαν πολιτικός τής Ευρώπης, ό άδολο; καί εί- 
»λικρινή ; φιλέλλην, ό πρωθυπουργό; τ ή ς ’Α γγλ ίας, ό Γλάδ- 
»στων. Καίτοι ύπέργηρως, καίτοι έχων όγκον ικανόν νά 
»περιβάλη σύμπασαν τήν οικουμένην, καί όμως δέν αμελεί 
»νά έμφανι'ζηται ε’νώπιον τών εκλογέων του καί νά έξηγή 
»προς αυτού; τήν πολιτικήν του.

»Εινε αληθές, ότι ό Ροοσσώ παρεδέχθη, ότι ό λαός εινε 
»πράγμ ατι κυρίαρχος κατά  τ ά ; ημέρας τής ψηφοφορίας πρός 
»εκλογήν τών αντιπροσώπων του. Α λ λ ά  χωρίς νά έςετά- 
»σωμεν άν τούτο συνάδει πρός τάς νεωτέρας ιδέας κα ί τήν 
»επ ιστήμην, λέγομεν, ότι ό λαός εινε αληθώς κυρίαρχος, 
»καθ’ -?,ν ημέραν οί αντιπρόσωποι αυτού πρό αυτού ξμφα- 
»νιζόμενοί δίδουσι λόγον περί τής πολιτείας τω ν. Καί τώ 
»όντι, τούτο θά είπη άντιπροσωπικόν σύστημα, τούτο θά 
»είπη  λαός ελεύθερος.

»'Οσάκις βλέπομεν λαόν, τού οποίου, οί μεν νόμοι 
»από σκοτεινού χρηστηρίου έκδίδονται, οί άρχοντες 
»αυτού πολιτεύονται αφανείς καί άποσπελαστοι, επίσης ό- 
»σάκις βλέπομεν λαόν άγνοούντα τ ί  δίκαιά του, ε ίτε μή 
»δυνάμενον νά έξελέγξη τάς πράξεις τών άρχο'ντων αυτού, 
»δυνάμεθα ασφαλώς νά εϊπωμεν, ότι ό λαός εκείνος δεν εινε 
»ελεύθερος, δέν εινε ό λαός, 0ν έδημιούργησεν ή εθνική ή 
»μών συνέλευσις. Αυτη έθηκεν ώς βάσιν τού πολιτεύματος 
»τήν κυριαρχίαν τού έθνους. Ή κυριαρχία τού έθνους ένα- 
»σκεϊτα ι διά τών τριών έξουσιών. Τό έθνος έντέλλετα ι τώ 
»βασιλεΐ, τήν νομοθετικήν κρατεί δ ι’ έαυτό, τήν δικαστι- 
»κήν άνέθηκεν έν μέρει εις ισοβίους δικαστάς, έν μέρει δέ 
»ίκράτησε δ ι’ έαυτό, διά τάς δ ίκ α ς ,ά ςδ ι’ ενόρκων δικάζει.

» ’Αλλά καί ίιπό πρακτικήν έποψιν είνε χρησιμώτατον *.ά 
»μέτρον τούτο τής λογοδοσίας, ή επιβαλλόμενη ΰποχρέω- 
»σις εις τόν έντολοδόχον νά παρ ίστατα ι ενώπιον τού έντο- 
»λέως λαού θέλει αναγκάζει τόν βουλευτήν άδ ιαλείπτω ς

θείς έπαυσε κραυγάζων καί διαφυγών τού; βραχίονα; τής 
μητρός του Ιτρεξε καί έκρύβη υ π ό  κλίνην.

—· Νά, γ ια τ ί ήρθάμεν εδώ, είπεν όσυνοδεύων τόν Λύκο 
γιάννην εις τήν γυναίκα. Τόν Λυκογιάννην καί άν δέν τόν 
έχ ετε ΐδ ε ί, τόν γνο ίρ ίζετ: όμως, δ ιότι συχνά άκούσατε τό- 
νομά του. Χ ρειά ,εται ένα χοιλόγραμμο παρούτι καί τριάν
τα  ή σαραντα σφαίραις γ ιά  τό τουφέκι του. Χρήματα έχει 
νά σάς πληρώση.

—  Βέοηα, βέβηα, άλλά. . .
—  Μή μού λέτε πού δέν έχετε σφαίραις καί παρούτι, 

δέν σάς πιστεύω . Εις τό σπήτι σου εινε ή αποθήκη, όπου 
οι έλευθεροσκοπευταί λαβαίνουν τά  εφόδιά τους. "Εχεετ 
λοιπόν άπ’ εκείνο πού σάς ζητούμεν.

—  Μ άλιστα, κ . Βερτώλ- άλλά πρέπει νά ’ξεύρητε ότι 
δέν ’μπορώ νά πουλήσω ό ,τ ι ανήκει εις τούς έλευθεροσκο- 
πευτώς. ’Εάν κάμω τούτο, ό άνδρα; μου θά μέ στείλη ’στό 
διάβολο.

—  ’Εγώ θά ’μιλήσω τόν άνδρα σου καί δέν θά σού ’πή 
τίποτε."Επειτα ξεύρει; τ ί συνέβη χθέ; τό βράδι εις Μαιέίλ;

—  7Α ! μ άλ ισ τα , οί λησταί οί Προυσιάνοι.
—1 “Εμαθες λ.οιπόν ότι ό Αυκογιάννη; αυτός ολίγον ε- 

λ ε ιψ ι νά σκοτώση ένα αξιωματικόν μέ μιά γροθιά :
—  Ό  άνδρα; μου μού τό διηγηθηκε.
— ’Εγώ λοιπόν έμάητευσα τ ί θά τό κάμη τά παρούτι

καί τάς σφαίρας ό Λυκογίάννης, τά όποια θά τού πουλή
σετε. Θά τραβή.ξη κατά τών Προυσιάνων. Τώρα πλέον μή 
διστάζεις, δέν παραβαίνεις καμμ'-ά άπαγόρευσιν, έχεις νά 
κάμη: μ ’ ένα έλευθεροσκοπευτήν.

Τό γύναιον μή έχον πλέον τ ί  ν ’ άπαντηση υπεχώρησεν. 
Έ δω κε τήν πυρίτιδα , τ ά ; σφαίρας καί περιέκλεισεν ε'ντός 
δέματος, ώ ; καί τό άγοοασθέν παρά τού παντοπώλου.

Ό  Λυκογίάννης πληρώσα: έξήλθε μετά τού συντρόφου 
του, δού; οΰτω εις τήν γυναίκα τήν ευκαιρίαν ν' άποτε- 
λειώση τό λούσιμον τού τέκνου της, τό όποιον έμενε π ά ν 
τοτε ύπό τήν κλίνην.

Ό  Λυκογίάννης ίχω ν τό δέμα υπό μάλη; καί τό πυρο
βόλον επ ' ώμιυν είσήλθεν είς τό δάσος έπαιρόμενος, ώ ; νά 
ήθελε νά κατακτήση τόν κόσμον.

“Οτε εύρέθη έν μέσω τών βράχων του, πρώτη του σκέ- 
ψις υπήρξε νά δοκιμάση τό όπλον του. Πληρώσα; αυτό, 
καθώ; είχεν ήδη δείξει αύτώ ό Ιάκωβο; Γρανδέν, Ισκό- 
πευσε τόν κορμόν δρυός έξ άποστάσεως πεντήχοντα βημά
των κα ί ¿πυροβόλησε.

Τό όπλον ¿λειτουργεί. Έ πρεπε δέ ήδη νά έξετάση καί 
τήν έπ ιδεξιότητά του. 15ες τό μέρος, όπου είχε σκοπεύσει, 
ύπήρχον όπαί ά π ’ άλληλων άπέχουσαι πέντε ή £ξ Ικατο- 
στομέτρων. Αι σφαίραι ειχον διέλθει τόν φλοιόν κα ί εισέ
δυσαν ε ί; τό δένδρον εις ικανόν βάθος.

Οί οφθαλμοί τού Λυκογιάννη η»κτινοβόλησαν. Έπληρωσεν
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»ν’ άναλογίζητα ι τό σπουδαίον τής εντολής του, καί ότι | 
»έστάλη είς τήν Βουλήν οΰχί πρός έξυπηρέτησιν ίδιων συμ- 
»φερόντων, άλλ’ ώ ; ε ί; φρουράν πρό; φύλαξιν τού συντάγ- 
»ματος, καί ΐνα  έλέγχη κα ί περιστέλλη τήν εξουσίαν- δ 
»βουλευτής δέν είνε ύπόχρεω; ν’ ά/.ολουθήση ώρισμένην έν- 
»τολήν διδομένην αύτω  ύπό τού λαού, ά λλ ’ είνε ελεύθερος 
»νά ρύθμιση τάς σκέψεις καί τήν πορείαν του κατά  συνεί- 
»δησιν καί άναλόγως τών περιστάσεων. Ώ ; έκ τούτου δέ 
»λόγω  δηλαδή τής ελευθερία; του, είνε υπεύθυνο; πρός λο- 
»γοδοσίαν, όπως ό λαός μόρφωση ιδέαν περί τού αν πρέπη 
»κα ί είς τό μέλλον νά τόν άποστείλη. Ά ν  δέ έπεζήτησε 
»τάς ψήφους τών συμπολιτών του έπ ί τή βάσει προγοάμ 
»ματος, τούτο δέν είνε εντολή, άλλά ύπόσχεσις παρ’ αυτού 
»δοθεϊσα, έκ δέ τής λογοδοσίας θά πρόκυψη άν έτήρησεν η 
»ού τήν ύπόσχεσίν του. Τί έπραξα ώς αντιπρόσωπο; τού ε- 
»θνους, τ ί  δέ ώ ; αντιπρόσωπος τής ιδ ια ιτέρα; μου έπαο-

Τοιαύτη ητον, έν περιληψει ή εισαγωγή τού λόγου αυ
τού- μετά ταύτα  διά μακρών άνέπτυξε τήν πολιτείαν τής 
Κυβερνησεως άπό τή ; έλεύσεως αύτής είς τήν εξουσίαν μέ
χρι τή ; εισαγωγής τού προϋπολογισμού κατά τόν παρελ
θόντα Νοέμβριον καί τήν παρ’ αύτής παραβίασιν τώ ν  δύο 
κυριωτέρων λόγων, ο ίτ ινε ; συνετέλεσαν εις τό νά φέρωσιν 
αύτήν ε ί; τά  πράγματα , τούτέστι τού ζητήματος τού τα 
μείου τών Θηβών, κα ί τού ζητήματος τών οικονομιών, χαί 
τής βαρείας φορολογία; τού ελληνικού λαού.

Δέν ίδονάμην νά φανταοθώ, είπεν, ότι έπ ί τοσούτον ή- 
δύνατο-νά παλινωδ/,ση ή Κυβέρνησίς, ήτις ύπό τόσα; εξαι
ρετικά; περιστάσεις άνήλθεν εις τήν διοίκηση* τών πραγμά
των έπ ί τή  ρητή ύποσχέσει νά πατά ςη  τό έγκλημα καί ν’ 
άνορθώση τήν βασιλείαν τών νόμων. Λέν ήδυνάμην νά πα
ραδεχθώ ότι άνδρες έξοχοι κα ί διακεκριμένοι, άπολαύοντες

έκ νέου τό πυροβόλον του πάντοτε μετά τώ ν αύτών προ
φυλάξεων, άλλά δέν ¿πυροβόλησε πλέον. Δέν είχε πλέον ά- 
νάγκην ν ί  δοκιμάση τήν έπ ιδεξιότητά  του. Έ π ε ιτα  δέ έ- 
νόμισεν οτι δέν ώφειλε νά έξαντλή τά  πολεμεφόδιχ τού 
παίζων.

Ά πό  τής έπιούσης ήρξατο ¿νεδρεύων ότέ μέν πρό; τού
το , ότέ δέ πρός τά άλλο μέρος. Ά νέλαβε νά έπιτηρή τά ; 
δύο οδούς, αίτινες άγουσιν εί; Μαρέίλ, τήν ορεινήν, ήτις δέν 
άπεϊχε διακόσια μ.έτρα άπό τού φαιού λόφου καί την παρ- 
όχθιον μεταξύ τού ΦροΟ καί τή ; άκρας τού δάσους.

Τήν τετάρτην ημέραν έπετή,ρει τό όροπέδιον ένεδρεύων 
όπισθεν βράχου εις άπόστασιν τεσσαράκοντα η πεντηκοντα 
βημάτων επ ί τή ; όδυύ. Μακρόθεν ίδών δύο ουλάνους προ
σκόπου; προηγουμένου; μικρά; ίλη ς, ήτις Εμελλε νά ποίηση 
ή έποίησεν άγγαρ ίας, έλαβε τό πυροβολον του και στήρι
ξα ; έπ ί χαραγή ; βράχου περιέμενεν.

Ό τε  οί ιππε ίς έφθασαν απέναντι του έκένωσε καί τά 
δύο στόμια τού όπλου του. Καί οί δύο έπεσαν. Οι ίπποι 
καταπτοϊ.θέντες ώρμησαν πρό; τά πρόσω καί χατήλθον τα 
χύτα τα  τόν γήλοφον.

Ό Λυκογίάννης ήνωρθώθη, έξήγαγε κραυγήν θριάμβου 
’καί έγένετο άφαντος οπΙσθεν τού φαιού Λόφου. Μετά ϊν  
τέταρτον τής ώρα; οί Πρώσσοι άνή,γειραν τού; στρατιιοτας 

V τω ν, ό μέν ητο νεκρός, ό δέ επικίνδυνο»; τραυματισμένος.
'Ημέρα; τ ινά ; βραδύτερον έπ ί τής παροχθίου όδού εις

| τής άπεριορίστου ύπολήψειο; τώ ν συμπολιτών τω ν , άνδρες, 
ο ίτινε; καί κατά  τό 1875  κυβερνήσαντες τήν χώραν έφήρ- 
μοσαν μετά θάρρους τήν άρχήν τής δικκρίσεω; τών εξου
σιών, άποδειξαντες ότι έπεζήτησαν τήν εξουσίαν ούχί χάριν 
τής εξουσία,-, άλλά ύπέρ τού εθνικού καλού, άνδρες άνα- 
τροφής ήθελον διανοηθή ν’ άποπλανήσωσι τόν ελληνικόν 
λαόν, καί νά μεταχειρισθώσι τήν αδικίαν ώς μέσον πρός 
χατάληψιν τής· εξουσίας, άδιαφορούντες καί περί τού τόπου 
των κα ί περί έαυτών.

Μετά ταύτα  ώμίλησε καί περί τού μεθοριακού ζητήμα
τος καί περί όλων τών σχετικών ζητημάτων τών άναπτυ- 
χθέντων κατά  τήν παρελθούσαν σύνοδον καί κατά τήν 
αρχήν τής παρούσης, έψεξεν ιδίως τήν εφαρμογήν τού νέου 
νομισματικού σύστημα-ος καί τό σύστημα τή ; σπατάλης 
τό είσαχθέν διά τού νέου προϋπολογισμού, συνέπεια τού ο
ποίου όπήρξεν ή επιβολή φόρων καταθλ ιπ τ ικώ ν καί δυσα
ναλόγων πρός τήν οικονομικήν κατάστασιν τής χώρας.

Κι; τήν έπομένην ομιλίαν του θέλει αναπτύξει τά  περί 
φόρων καί τάς άρχάς υπό τ ά ; οποίας δέον νά συνταχθή ή 
άντιπολίτε-<σις.

: - ·--------    ί----------:-------

ΕΞ Ι Τ Α Λ ΙΑ Σ

Β ά ρ ε ο ν ,  7/19 ’Απριλίου

Πλέομεν είς κύματα χρυσού καί αργύρου- τά  μέχρι τοΰδε 
άηδή τήν όψιν τραπεζογραμμάτια καθ ίσταντα ι αίφνης έπ ι-

γερμανός στρατιώτης έπ ιπ τε  θανασίμως βληθείς. Σπανίως 
στρατός πολέμιος, κατά  τό μάλλον ή ήττον πολυάριθμος, 
διήρχετο δ ιά  τής μιας ή τ ή ; άλλης όδού, χωρίς νά περι- 
πέση ε ί;  ένέδραών. Οί Πρώσσοι δέν ερριψοκινδύνευον πλέον 
πρός τό μέρο; τού δάσους καί πρός τά μέρος τώ ν βράχων 
άνευ μεγάλων προφυλάξεων.

Ό  προσβάλλων αυτού; πάντοτε ές απροόπτου είς πάσαν 
ώραν τής ημέρα; άπέβαινε δ ι’ αυτούς έκ τών φοβερωτέρων 
καί τρομερωτέρ-ον πολεμίων, καθόσον ητο άσύλληπτος.

Τίς λοιπόν ητο ό αυθάδης οΰτος πυροβολητής, ό λυσ 
σαλέος ούτος καί άόοατος άτακτος, όστις έφαίνετο παν- 
ταχού παρών καί δέν έφαίνετο ούδαμοϋ ;

’|δού δ ιά  ποιους λόγου; δέν υπήρξεν εν τή  έπαρχία Γάλ
λος πατριώτης ικανά; νά προδώση τόν Λυκογιάννην. Δυσ
τυχ ώ ; όπως καί αλλαχού καί ε ί ;  τά  Βόσγια ΰπάρχουσιν άν
θρωποι ε ί; οΰ; ή «εθνική τ ιμ ή » ούδεμίαν έχει σημασίαν.

'Ημέραν τινά , όπως κρατήση ίππον τ ινα , τόν όποιον οί 
Πρώσσοι στρατιώ τα ι ήθελον ν’  άγγαρεύσουν, ε ί ;  χωρικός, 
κακής άλλο»; άπολαύων όπολήψεως, κ α τή γγε ιλε  τόν Λυκο- 
γιάννη.ν κα ί έδειξε τόν φαιόν Λόφον, όπου διέμενεν ό ά-

Τ Ρ ι°ί·
Ό συκοφάντης, ό προδότης έλαβε τήν αμοιβήν του- ά- 

φέθ« αΰτώ  δ ίππος.
( ’Ακολουθεί)



8 ΜΗ Χ Α Ν Ε Σ Α Ι

θυμητά, τό δέ διακαώς επιθυμηθέγ μ εταλλικόν χρήμα ήρ- 
χιβεν εΰΟυς ευθύς νά μ α ; σπβ, τι)ς σαχχονΛαις. Καί ίδού ή 
Ι τα λ ία  νομισματιχώς άφωμκ .μέν·/] πρός τά  λοιπά μεγάλα 
καί εμπορικά κράτη τού κόσμου.

Χρυσόν καί άργυρον, έαρινά άνθη, υμεναίου άσμ α τα ,π α - 
νηγύρει; καί έορτάς, :5ου τ ί  παρουσιάζει σήμερον ή ’ Ιταλία. 
Ή  Ρώμη θά ένθυμηθή καί πάλ ιν  τά  λαμπρά τ η ; χρόνια, 
περιβαλλομένη εθνικήν έοοτάσιμον ενδυμασίαν υπέρ. τής 
βασιλική; δυναστεία ;, ή οποία κατέχει τήν πλειοψηφίαν 
των καρδιών εν μέσω τού λαοϋ τούτου. Των εορτών τού
τω ν επ ί τοϊς γάμοι; τού πρίγκηπο; Θωμά, σας υπόσχομαι 
σύντομο ι  περιγραφήν.

Ή κυβέρνησις έλαβε προχθές έν τή βουλή ισχυρόν καί 
άπρόοπτον κτύπημα. Τήν προτεραίαν μετά θυελλώδη συ- 
ζήτησιν, καθ’ ήν πολλοί ρήτορες έκ τής κατακερματισμέ
νης αντιπολιτεύσεις; έπετέθησαν κατά  του υπουργού τών 
ναυτικών "Ακτωνος, μέλους ασθενούς τού υπουργείου, ού ή 
θέσις λυσσωδώς ύφοράται καί υπονομ-εύεται- εν τή έπακο- 
λουθησάσν, ονομαστική ψηφοφορία έξεδηλώθη φαινόμενον τ ι 
σπάνιον εις τά  κοινοβουλευτικά χρονικά. Ή  πλειοψηφία ε- 
δωκε ψήφον εμπιστοσύνη; εις τόν υπουργόν, καί έν τή πλειο- 
ψηφία ταύτη  ώφθησαν συγκαταλεγόμενοι αΰτοι οι όρμητι- 
κώτεοοι αντίπαλο ί του, ενώ έξ άλλου μεταξύ τών καταψη· 
φισάντων έτάχθησάν τινες τών υπουργικών, δυσπιστήσαν- 
τες πρός αμφιβόλου; τινας εξηγήσεις τού πρωθυπουργού 
Δεπρέτη. Προχθές έν δεύτερα μυστική ψηφοφορία ό αριθμός 
τών φίλων τού υπουργού αίφνης ήλαττώθη κατά  πολύ, αΰ- 
ξηθέντος τού αριθμού τών καταψηφισάντων αυτόν. Τό απο 
τέλεσμα δέν υπήρξε καταδικαστικόν, ά λλ ' ή διαφορά τής 
πλειοψηφίας εϊνε τοσούτον μικρά, ώστε διεκηρύχθη ήδη ό'τι 
α ί βάσεις τής κυβερνήσεω; έκλονίσθησαν.

■Ο τύπος φουνάζει, δ μέν κατηγορεί τόν δέ ώς υπαίτιον 
τών ήκιστα σοβαρωτάτων φαινομένων— ολοι άνευ διακρί- 
σεως κομματικής χροιάς— συμφωνούσιν ό'τι αί έν τή βουλή 
πολ ιτικα ί ομάδες έκπίπτουσιν εις τά όμματα τού έθνους δ ι- 
δούσαι τό θέαμα άνθρώο^, οϊτινες ίδ ιοτελώ ; καί ούχί υπέρ 
τών έθνικών συμφερόντων εκεί μάχονται κ α τ ’ άλλήλων.

Τό βέβαιον είνε ότι όλα ταύτα  είνε τεκμήρια τής έπικρα- 
τούσης μεταξύ τών κομμάτων συγχύσεως· καί πολύς κα ι
ρός, καί πολλα ί κυβερνητικαί κρίσεις θά διαδεχθώσιν άλλή- 
λας πριν ή τά κόμματα ταύτα διακριθέντα έπιτοέψωσι τήν 
καθαρώς συνταγματικήν λ.ειτουργίαν τύύ κοινοβουλευτικού 
πολιτεύματος.

Α .  Γ .  Η .

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Καθ’ έκάστην Παρασκευήν άπό τής αδριον μέχρι νεωτέ- 

ρα; γνωστοποιήσει·); ή προίτ-ρ αμαξοστοιχία θέλει άναχιορεί 
τήν πρωίαν έ ι  Πειραιώς τήν 4 .3 5 , έξ Αθηνών δέ τήν 5.

(Έ χ τον γραιρείον τον Σ ιδηρούρόμον)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
τοϊς ήμετέροις πελάτα ις κα ί τώ  κοινώ ό τι τό παρά τοϊς 
Χ αυτείοις υποκατάστημα ήμών,τό ύπό τών υ ι ώ ν  Κ ε φ α -  
λ ο π ο ύ λ ω ν  διευθ<νόμενον,δέν πω λεί τόν γνήσιον τή ; ήμε- 
τέρας εταιρίας οίνον, άλλά  νοθεύει αυτόν δ ι’ άλλων οίνων.
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