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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ, 

ΔΓ έκας-ον στίχον διατριβών λεπ. 40 . 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8. 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό. 
νον τοΰ Παν. Π. Πηγαδιώτου. Αι έπι-
στολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ 
συνδρομή εΐνε υποχρεωτική δΓ εν έτος 

καϊ προπληρόνεται εις Αθήνας. 

Κ Α Τ Α Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ. 

Μετά μακράν άγωνίαν καϊ πολυώδυνον ά-
[πεπέμφθη τό ύπουργεΐον Βούλγαρη, διότι τό 
έθνους τό άπήτει, καϊ ή Οέλησίς του υπήρξε 
σεβαστή· ή εποχή αύτη υπήρξε μία τών μάλ
λον άπαισίων, άλλά συνάμα καϊ διδακτική 
διά τό έθνος έν γένει· απεδείχθη έναργές-α-
|τα, ότι έν τω ελλ. λαώ ύπάρχουσιν άκμαΐα 
τά στοιχεία τής ζωής, μεθ' όσην καϊ άν πα-
ρεσκεύασαν χαύνωσιν τά όργανα τοΰ άπολυ-
τισμοΰ. Ό έλλην. λαός καιρίως συνησθάνθη 
τήν κατενεχθεΐσαν αύτώ πληγήν, καϊ ήνορ-
θώθη σοβαρώς, μεθ' όλης τής έμπρεπούσης 
εις έν έθνος αξιοπρέπειας και φρονήσεως, 
άντιτάξας όλα τά μέσα ά ή ελευθερία υπα
γορεύει καϊ άναγκάσας τούς Κυβερνήτας νά 
σταματήσωσιν. Ουδέν τούτου έμφαντικώτε-
ρον, ότι ό έλλην γρηγορεί. Και έν αύτη τη 
ιστορία τών εθνών δέν εύρηταί που παράδει
γμα τοιαύτης ταχείας εξεγέρσεως, και όταν 
μάλιστα ό πολίτης δέν προσβάλλεται εις ε
κείνο όπερ ατομικώς αυτόν αποβλέπει, τοΰθ' 
όπερ ή Κυβέρνησις Βούλγαρη έπιδεξίως πως 
απέφυγε* ναϊ μέν ύπάρχουσ παραδείγματα 
εξεγέρσεως τών λαών, άλλ' οπότε άφηρεΐτο 

άπ' αυτών ή ιδιοκτησία των, ή τιμή των, 
οπόταν δηλαδή ό άπολυτισμός κατέφευγεν 
εις τό ύοτατον μέσον. Ά ς διδαχθώσι λοιπόν 
οί καθήκον έχοντες, Γνα μή εκτίθενται ανε
πιτυχώς εις παράτολμους επιχειρήσεις. 

Τό διάδοχον ύπουργεΐον Τρικούπη άν καϊ 
ανήλθε διά τής όδοΰ, ήν ειχε καταδικάσει, 
ούχ ήττον παρέχει ήμΐν τά εχέγγυα έκ τής 
μέχρι τούδε πορείας του, συνταγματικής 
διοικήσεως· τό πρόγραμμα του, έν έκ τών 
πρωτίτ/ων καθηκόντων πάσης Κυβερνήσεως, 
δίδει ήμΐν νά πιστεύσωμεν, ότι έχε: καλήν 
προαίρεσιν, και καθόσον τά πρόσωπα τά ά-
παρτίζοντα τήν Κυβέρνησιν, έχουσι παρελ
θόν εύάρεστον. Ναι μέν τά πρόσωπα ταΰτα 
παρέβησαν τυπικήν αρχήν παρ' αυτών καθιε-
ρωθεΐσαν, ναι μέν ήμάρτησαν πρός έαυτά 
και πρός άλλους προσωπικώς, ούχ ήττον ό 
τόπος άδιαοοοεΐ περί τύπο^ν τοιούτων, ένό-
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σω ούτοι δέν -/ρησιμεύουσιν ώς βάθρον πρός 
παραβίασιν τής ουσίας· άλλ' ώς είρηται τό 
παρε'λθόν τών προσώπων αυτών δέν επιτρέ
πει ήμΐν νά ύποΟέσωμεν ούτε ότι δέν έννο-
οΰσι τήν τεθεΐσαν παγίδα, άν τοιαύτη τις 
ετέθη, έν η Οά πέσωσι καϊ αυτά και τό έθνος, 

ούτε ότι δολίως φερόμενα, ύποστηρίζουσι 
τήν θέσιν παγίδος, έν η νά έμπέση τό έθνος* 
άλλά μάλλον κολακευόμεθα νά πιστεύσω
μεν, ότι προνοοΰντα όλα ταΰτα ώσι τεθω
ρακισμένα κατά πάσης επιβουλής, άλλως 
τε δέ πάσα τοιαύτη υπόνοια έχουσα ύπός·α-
σιν, ουδέν άλλο Οά έπιφέρη ή συνέχειαν 
νέων αγώνων, ων αποτέλεσμα έσεται ή αι
σχρά καϊ αυτών πτώσις, χωρίς ουδόλως νά 
έπιφέρη όριστικόν τι αποτέλεσμα βλαβερόν 
τω εθνει. Μάρτυς άψευδής έστω ό πρόσφα
τος άγων τής Κυβερνήσεως Βούλγαρη. 

Ή παρούσα Κυβέρνησις έχει τήν ύπος·ή-
ριξιν τοΰ έθνους ενόσω βαίνει κανονικώς, 
πάσα παρέκκλισις έστιν ή καταδίκη της* τό 
έθνος χαρμοσύνως εδέχθη τήν είοησιν τοΰ 
σχηματισμού τής παρούσης Κυβερνήσεως, 
διότι πέποιθεν ότι σαρξ έκ τής σαρκός ούσα 
τής φάλαγγος τής αντιπολιτεύσεως δέν θέ
λει άρνηθή κατ' ούσίαν τάς αρχάς αυτής* 
όσην δήποτε οέ καλήν προαίρεσιν και άν έχη 
μία τοιαύτη κυβέρνησις δέν δύναται ή νά 
ναυαγήση, άλλά τό έθνος δέν θέλει άρνηθη 
τήν συνδρομήν του οπόταν βλέπη πλήρη 
έφαρμογήν τών άρχων, άς ή άντιπολίτευσις 

Κ Η Π Ο Σ 

ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ. 

Έλθετε τριγύρω μ' όλα, έλθετε πιστά κοπέλια, 
"Οχι πλέον 'σάν και πρώτα μέ χαραΐς πολλαίς και γέλοια, 
Ά λ λ ά μέ σκυφτά κεφάλια, έλθετε μ' έμέ νά κλάψτε, 
Και 'ς τη τόση συμφορά μας και τά ροΰχά σας νά κάψτε. 
"Ελθετε νά σας ζεστάνω 'σάν κλωσσοΰ μέ τά φτερά μου, 

Έλθετε 'ς τήν αγκαλιά μου. 

Νικολόπουλέ, ψυχή μου, φως μου, 'μάτια μου, γαμβρέ μου, 
Τέτοιο πόνο, τόση θλίψι δέν δοκίμασα ποτέ μου. 
Δέν μ' έμάραναν τά χρόνια και αυτή θά μέ μαράνη. 
"Ελα και έσύ κοντά μου, διπλωμάτη Δεληγιάννη, 
Και έσύ ψαρά Τριγγέτα, και σύ φίλε κι' αδελφέ μου 

Βαλασσόπουλε χρυσέ μου. 

Ά λ λ ά πρώτος άπό όλους έλα σύ, Γρίβα μεγάλε, 
Και τή πρώτη μας τή δόξα και τά όνειρα μας ψάλλε. 
Εις τό δυνατό σου χέρι πιάσε τοΰ στραβού τή λύρα 
Γιά νά κλάύουμε κ' οί ούω τήν κακή μας μαύρη μοίρα. 
Ελα πάλι νά τά 'ποΰμε . . . έλα κάθησε κοντά μου, 

Γρίβα μου, παρηγοριά μου. 

Πόσα σχέδια γεννοΰσε τό σοφό μας τό κεφάλι, 
Ποΰ ή τόση ή τιμή μας ; ποΰ ή δόξα ή μεγάλη ; 
Ποΰ ή τόσες μας ελπίδες, τά χρυσά τά όνειρα μας ; 
Έσβυσαν μέ μία όλα τά μεγάλα σχέδια μας. 
Ποΰ ή πρώτη δύναμί μας, ποΰ μέ μιά μόνη ματιά μας 

"Ολοι έσκυφταν 'μπροστά μας ; 

"Αχ! τά δάκρυα μέ παίρνουν . . . άχ! άφήτέ με νά κλάψω 
Καϊ τήν κόκκινη μου φέσα μές "ς τήν πίσσα γιά νά βάψω. 
"Όσο είχα τήν ώραίαν Έξουσίαν εις τό χέρι, 
Ά ν και ήμαι πολύ γέρος, έπετοΰσα σά, ζεφτ-^·· 
Άλλά τώρα δέν αντέχω τά ποδάρια μου νά πάρω, 

'Σάν νά 'βγήκα άπ' τό Χάρο. 

ΑΡΙΣΤΟ ΦΑΝΗΣ 



£θηκε και άς μετ' αυτής και οί τήν παροΰ-
<*αν Κυβέρνησιν αποτελούντες. Έχέτωσαν 
λοιπόν οί Κυβερνήται ύπ' όψιν των τήν θέ-
λησιν του έθνους, τήν ήθικήν αύτοΰ κατά-
στασιν, και άς προχωρήσωσιν δπως αυτά 
ύπαγορεύουσι, (/.ή πλανηθώσι δε και έκκλί-
νωσιν ούτε κεραίαν, διότι ή θέσις αυτών εσε-
ται χείρων της πεσούτης Κυβερνήσεως, και 
έσεται χείρων, διότι έν τω έΟνει ή ώθησις ε
δόθη, και εις πάσαν τοιαύτην περίστασιν ου
δόλως Οά βραδύνη νά έτοιμασθή, θά εύρεθή 
καθ' δλα παρασκευασμένον. 

Δημοσιεύοντες τό πρόγραμμα της παρού
σης Κυβερνήσεως, πεποίθαμεν ότι περιέχει 
έν έαυτώ πάν ό,τι τό έθνος επιθυμεί, μίαν 
μικράν όμως άντίφασιν δέν δυνάμεθα νά πα-
βλέψωμεν, ήν και γενικώτερον έν τω πολι-
τικώ Δελτίω άναφέρομεν ένώ τό πρόγραμ
μα λέγει ότι «Μόνη ή σύμπραξις του έθνους 
εκφραζόμενου δια των νομίμων αύτοΰ αντι
προσώπων έν γνησίω κοινοβουλίω δύναται 
νά θέση τέρμα εις τήν έκρυθμον της πολι
τείας κατάστασιν ήν παρήγαγον λυπηρά γ ε 
γονότα», έν τούτοις έλησμόνησαν ότι ήλθον 
όχι διά της συμπράξεως τοΰ έθνους, άλλά 
δυνάμει των προνομίων της Βασιλείας· εύχό-
μεθα όμως ή άντίφασις αύτη νά μή άποβή 
βλαβερά τω έθνει. 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ. 

Σ υ μ π ο λ ΐ τ α ι ! 

Ή εμπιστοσύνη τοΰ βασιλέως έκάλεσεν 
ημάς εις τήν κυβέρνησιν της χώρας πρός 
πλήρη έν τ ή εξουσία έφαρμογήν της πολι-
τ Ε κ ή ί , ή? είμεθα συνήγοροι· άνελάβομεν δέ 
τήν έντολήν έν τελεία συναισθήσει της ευθύ
νης και έπί τ ή πεποιθήσει, ότι τό έθνος 
θέλει μάς υποστηρίξει πολιτευόμενους και 
έν τή εξουσία συμφώνως πρός τάς έκτος αυ
τής επαγγελίας μας. 

Ή άνόρθωσις τοΰ συντάγματος έν τώ 
γραμματι καίτώ πνεύματι αύτοΰ έσεται ύπο-
γραμμός της ημετέρας πορείας έν τ ή ελευ
θέρα και ενασκήσει των άνατεθέντω'ν ή μι ν 

υπό της Αύτοΰ Μεγαλειότητος καθηκόντων· 
Άνυπέρθετον ημών έργον έσεται, κατά 

οιαταγήν της Α. Μ. νά παρασκευάσωμεν έν 
τάχει τά δέοντα και νά έπιστατήσωμεν, κα
τά τόν νόμον, εις τήν έλευθέραν άπό πάσης 
υπουργικής ύποψηφιότητος και άνεπηρέα-
στον άπό πάσης επιδράσεως της εξουσίας έ-
νάσκησιν τοΰ εκλογικού δικαιώματος τών 
πολιτών πρός συγκρό'τησίν νέας βουλής. 

Μόνη ή συμ-ραξις τοΰ έθνους, εκφραζό
μενου διά τών νομίμων αύτοΰ αντιπροσώ
πων έν γνησίω κοινοβουλίω, δύναται νά θέ
ση τέρμα εις τήν έκρυθμον τών της πολι
τείας κατάστασιν, ήν παρήγαγον λυπηρά 
γεγονότα. 

Ένώ δέ πάντα τά αναγόμενα εις τά γε
γονότα ταΰτα και τά της παρεπόμενης ευθύ
νης, καθό ανήκοντα εις τήν ψήφον της μελ
λούσης Βουλής, θέλουσι λυθή κατά τάς εϋ-
χάς τοΰ έθνους, ή ώς έξ αυτών υφισταμένη 
έλλειψις νομοθετημάτων αναπόδραστου α
νάγκης θέλει άναπληρωΟή προσωρινώς διά 
β. διαταγμάτων ύποβληθησομένων εις τήν 
νομοθετικήν κύρωσιν άμα συνελθούσης της 
βουλής. 

Πρώτιστον δικαίωμα και ύποχρέωσις της 
βουλής ταύτης έσεται νά παράσχη εις τό 
Στέμμα και εις τόν τόπον ύπουργεΐον, όπερ, 
άπολαΰον της εμπιστοσύνης τοΰ βασιλέως 
και της πλειονοψηφίας τών αντιπροσώπων 
τοΰ έθνους, θά έχη τό κύριον προσόν συντα-

ΔΙΑΦΟΡΑ. 

γματικής κυβερνήσεως. 
Ούτω θέλει επανέλθει ή πολιτεία εις τήν 

τροχιάν αυτής και θέλει έμπεδωθή ή λειτουρ 
για τών κοινοβουλευτικών ημών θεσμών, 
συγκροτούμενης βουλής έξ αληθινών αντι
προσώπων τοΰ λαοΰ αποδιδόμενων εις αυ

τήν των οικαιωματων και επι ρροης, α-
τινα προσήκουσιν έν συνταγματικαϊς πολι-
τείαις εις τό έθνικόν συνέδριον. 

Έν Αθήναις τήν 27 Απριλίου 1 8 7 5 . 
Τό Ύπουργικόν συμβούλιον 

Χ . Τρικούπης, Κ. Αομβάρδος, Δ. Γ. 
'Ράλλης, Α. Γ. Πετιμεζάς, Π. Γεννατάς. 

Ποιος ήλπιζε, παιδιά μου, ό Αομβάρδος κΓ ό Τρικούπης, 
Ό κρεμανταλάς ό ένας και ό άλλος ό χαλόούπης, 
Τήν ώραίαν Έξουσίαν άπ' τά χέρια νά μάς πάρουν ; . . 
Αχ! κοπέλια μου, τό βλέπω. . 'σάν τομάρια θά μάς γδάρουν, 

θά μάς ψήσουν, θά μάς φάγουν.. άπό τή "δική μας γέννα, 
Δέν θ' αφήσουν ούτε ένα. 

Συχωράτε με, κοπέλια . . . πάγω πιά 'ς τήν Ηεριβόλα, 
Και οπίσω μου άφίνω τά όνείρατά μου όλα. 
Φύγετε και σεις, παιδιά μου, νά γλυτώστε άπ' τή δίκη, 
Φύγετε νά μή μάς κάμουν και αυτό τό ρεζιλίκι. 
"Ελθετε 'ς τήν αγκαλιά μου νά σας δώσω τό φιλί μου, 

Και νά πάρτε τήν ευχή μου. 

"Αχ ! πώς κλαίει ή ψυχή μου, όπου μόνα σάς άφίνω.. 
Αλλά τι νά κάμω πλέον; δέν 'μπορώ έδώ νά μείνω. 
'Πάγω εις τήν Περιβόλα.. τούς τζουμπέδες μου θά 'βγάλω, 
Και καλόγηρος θά γείνω, παπαδίστικα νά βάλω, 

<£ά περνάω τής ήμέραις μέ μετάνοιαις και νηστείαις, 
Μήπως και συχωρεθοΰνε £ πολλαΐς μου άμαρτίαις. 

Τό ύπουργεΐον τοΰ κ. Τρικούπη άποτε-Ι 
λεΐται έκ τών εξής: 

Χ α ρ ί λ α ο ς Τ ρ ι κ ο ύ π η ς , υπουργός εστί Ι 
τών Εξωτερικών, προσωρινώς έπϊ τών'Εσω-[ 
τερικών και πρόεδρος τοΰ ύπουργικοΰ συμ-| 
βουλίου. 

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Α ο μ β ά ρ δ ο ς , υπουρ
γός της Δικαιοσύνης. 

Ά θ. Γ. Π ε τ μ ε ζ ά ς , υπουργός τών Οι
κονομικών. 

Δ η μ ή τ ρ ι ο ς 'Ρ ά λ λ η ς, υπουργός τών Ι 
Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαι
δεύσεως. 

Π. Γ ε ν ατά ς, υπουργός τών Στρατιωτι
κών και προσωρινώς τών Ναυτικών. 

— Τό προσωπικόν της Αστυνομίας έ-
σχηματίσθη ώς εξής. Εύθ. ΧατζηπέτροςΙ 
Διευθυντής. Υπαστυνόμοι δέ οί κκ. Παν. 
Πύρρος, Εμμανουήλ και Ζώης έν Αθή
ναις, Μ. Άζάπης έν Πειραιεί, και Χαλκό-1 
κονδύλης αγροτικός, έμεινε δέ έκ τών 
παλαιών ό κ. Αποστόλης. Δέν δυνάμεθα 
ή νά έπικροτήσωμεν τούς διορισμ.ούς τού
τους καθόσον άπαντα τά πρόσωπα ταΰτα 
παρέχουσιν εχέγγυα τιμιότητος και δρα
στηριότητος. 

— Άπελύθησαν οί άντεισαγγελεΐς Τρι
πόλεως, Ζακύνθου, Καλαμών και Κεφαλ
ληνίας, καθόσον αί θέσεις αύται ώρίσθησαν 
συνεπεία τοΰ άκυρου περί προσθήκης Εισ
αγγελέων νόμου. 

— Οί κκ. Σαρίπολος και Πετρής εισέτι 
οέν άπελύθησαν τής υπηρεσίας· δέν πι-
στεύομεν ότι θά εύρεθώμεν εις τήν ουσά-
ρεστον θέσιν νά μεμφθώμεν τόν κ. 'Ράλ-
λην έπί αδυναμία χαρακτήρος. 'Π κοινή 
γνώμη απαιτεί τήν τιμωρίαν τών εγκλη
ματιών, ουδόλως δ'υποχωρεί εις άβροφρο-
σύνας προκειμένου περί τοιούτων. 

— Τά όργανα τής Καμαρίλλας Δρακό-
πουλος, θανόπουλος κλπ. μετά τοΰ άρχη-
γοΰ αυτών σίρ Βαλαωρίτου, άπελύθησαν 
τών θέσεων, ων παρανόμως και παρ' άξίαν 
κατεϊχον. Ουδεμία αμφιβολία υπάρχει, ότι 

Ο ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ. 
Τί 'νε τοΰτο ποΰ μάς "βρήκε;.. Τίνα κάμω; τί θά γείνω ; 

Ποΰ νά πάω ; ποΰ νά μείνω ; 
Βαλασόπουλε καϋμένε, δέν Οά παίρνης πιά παράδες 

'Απ' τούς νέους δεσποτάδες. 
Δέν Οά έρχωνται δασκάλαις 'σάν καί πρώτα έμπροστά μου 

Νά φιλοΰν τά γόνατα μου. 

Ποΰ οί τόσοι μου οί πόθοι ; ποΰ τά τόσα όνειρα μου ; 
Τά μεγάλα σχέδια μου ; 

Ό Τρικούπης κ' ό Αομβάρδος άρπαξαν τήν Εξουσία 
Καί μάς άφησαν 'ς τά κρύα. 

Έ φ υ γ ε ή πρώτη δόξα καί μάς πήρε τό ποτάμι . . . 
"Αχ! ή τόση μου ή λύπη 'σάν τόν τσίρο θά μέ κάμη. 

Δεσποτάδες καί δασκάλες βλέπω 'μπρός μου κάθε βράδυ 
Εις τής νύκτας τό σκοτάδι, 

Καί πετιέμ' άπ' τό κρεββάτι 'σάν τρελλός, καί περπατάω 
Καί μονάχος μου 'μιλάω. 

Ούτε ύπνο έχω πλέον . . . αχ! μοΰ φύγαν τά μυαλά μου! 
"Ωχ ! μεγάλη συμφορά μου ! 

οί κκ. Τρικούπης καί Αομβάρδος θά παύσωσι 
καί τά έν τή αυλή άπομ,είναντα ολίγα Βα-
λαωριτικά σπέρματα, σώζοντες ούτω καί 
τόν τόπον καί τόν Ορόνον. 

— Αί μεταβολαί τοΰ προσωπικοΰ τής 
υπηρεσίας βαίνουσιν αθρόως, καί επιτυχείς 
είσίν αί αντικαταστάσεις, έν έτι έχέγγυον 
αμερόληπτου τών εκλογών διεξαγωγής. 

— Ε ϊ ς πολλάς πόλεις τοΰ Κράτους ή 
πτώσις τής παρανόμου Κυβερνήσεως Βούλ
γαρη άρίστην ένεποίησε χαράν καί άγαλ-
λίασιν. Ό λαός παντοΰ έώρτασε διά δοξο
λογιών, ζητωκραυγών καί φωταψιών τήν 
έλευσιν τής νέας Κυβερνήσεως. Ιδίως δέ 
έν Ζακύνθω όσα έλαβον χώραν τήν παρελ. 
Δευτέραν, άμα τό άτμόπλοιον έκόμισε τήν 
είοησιν τής εις τά πράγματα έλεύσεως τοΰ 
κ. Αομβάρδου, εινε απερίγραπτα. Πολΐται 
πλέον τών οκτώ χιλιάδων, ώς γράφουσιν 
ήμΐν εκείθεν, συναθροισθέντες εις τόν ναόν 
τοΰ αγίου Διονυσίου έψαλλον δοξολογίαν, 
όπου καί ό έκ Πατρών δικηγόρος κ. Ά χ . 
Γεροκωστόπουλος, καί ό δημαρχεύων, έξε-
φώνησαν λόγους καταλλήλους συνωδά τών 
φιλελευθέρων άρχων τοΰ κ. Αομβάρδου, 
μετά τό τέλος τών οποίων πάντες έζητω-
κραύγασαν υπέρ τής Ελευθερίας, τοΰ Βα
σιλέως καί τοΰ κ. Αομβάρδου. Οί κώδωνες 
άπασών τών εκκλησιών έκρούοντο νύκτα 
καί ήμέραν άπαξάπαντα τά καταστήματα 
ήσαν καταστόλιστα έκ σημαιών, ανθέων 
κλπ. τό δέ εσπέρας γενική φωταψία ένέ-
νετο. Μόνον οί ταλαίπωροι Αιουραΐοι, οί 
μέ τό άτμόπλοιον περιμένοντες τήν παΰσιν 
τοΰ Δημάρχου Ζακύνθου, μόνον ούτοι καί 
οί αρχηγοί αυτών, έκλαιον καί όδύροντο 
εις τήν γενικήν ταύτην χαράν, καί οΐτινες 
έκρύφθησαν εις τά έγκατα τής γης ή με-
τεμφιάσΟησαν διά τόν φόβον τών Ιουδαίων 

— Ε ί ς τινα βιενναίαν εφημερίδα έπιςτέλ-
λουσιν έξ Αθηνών τή 5 Μαίου τό εξής 
τηλεγράφημα. « Α γ γ λ ί α , Γαλλία, 'Ρωσ 
σία καί Γερμ,ανία προτρέπουσι τόν βασιλέα 
νά άπολύση τό ύπουργεΐον. Ή ρωσσική 
αυλή πέμπει εις Αθήνας έκτακτον έμπι 
στευτικόν άντιπρόσωπον». Ε ι ς έτέραν έφη 

μερίδα άναγγέλλουσιν ότι ό βασιλεύς Γ ε - ^ 
ώργιος έπέστειλε πρός τούς αυτοκράτορας 
τής Αυστρίας, Γερμανίας καί 'Ρωσσίας 
γράμματα, έν οίς έκτίθησι τό δυσχερές τής 
πολιτικής αύτοΰ θέσεως. 

— Μετά λύπης μας παρετηρήσαμεν ότι 
ό κατάλογος τών υποψηφίων τής νομικής 
δι' εξετάσεις ανέρχεται εϊς 300 σχεδόν έκ
τος τών δόντων έφέτως έγγραφους εξετά
σεις, έχουσι δέ έξετασθή μόνον 35 μέχρι 
σήμερον πράγμα όπερ ζημιοΐ τά μέγιστα 
τούς φοιτητάς διότι ούτε οί καθηγηταί θυ-
σιάζουσι μίαν ή δύω ώρας έπί πλέον τήν 
εβδομάδα, ούτε τά υπουργεία έφρόντισαν 
νά διορθώσωσι τό κακόν τοΰτο, ώστε κατ'ά-
κριβή ύπολογισμόν ό δίδων εφέτος εξετά
σεις έγγραφους μέλλει νά δώση προφορι-
κάς κατά τήν σειράν του μετά εξ έτη. 

— Τήν παρελθοΰσαν Παρασκευήν κεραυ
νός καταπεσών εις τά χωρία Στανάκια καί 
Μουσταφάδες τών Θηβών, έφόνευσεν ένα 
ποιμένα μετά τοΰ σκύλου του υπό δρΰν κα-
θήμενον εις τό πρώτον χωρίον, εις δέ τό 
έτερον χωρικόν τινα. Ό δέ κεραυνός τοΰ 
λαοΰ πότε θά έξαλείψη άπό τό πρόσωπον 
τής γής τούς έργάτας τοΰ άπολυτισμοΰ, 
οιτινες έπί τοσοΰτον έβασάνισαν αυτόν; 
Ποτέ! 

— Έν τω χωρίω Ποταμώ τής Κερκύ
ρας, νέος τις αύτοχειριάσθη καθ' ήν ώραν 
έμελλε νά στεφθή· ή νύμφη άπελπισθεΐσα 
έκ τούτου έρρίφθη εντός φρέατος, άλλ' ευ
τυχώς έσώθη διά τής βοηθείαε δύω συγχω-
ρικών της. Τό αυτό προτίθεται νά πράξη 
καί ό κ. Βούλγαρης μετά τοΰ γαμβροΰ τοΰ 
Νικουτοπούλου, ένεκεν τής άπωλείας τής 
Εξουσίας, άλλ' ατυχώς επιβλέπουν αυτούς 
νυχθημερόν ό πιστός "Ιωάννης καί ό γερο-
Πρωϊνός. — Επίσης έν Κέρκυρα ό ιατρός 
Άλεξάκης έπεχείρησεν αύτοχειρίαν, άλλ' 
ένεκεν ανεξαρτήτων τής θελήσεως που προ
σκομμάτων, άπέτυχεν. Τό παράδειγμα του 
Οά μιμηθή, ώς λέγεται καί ό αρχηγός τής 
Καμαρίλλας άμα τή έκ Αονδίνου άφίξει 
του εις τήν πρωτεύουσαν, συνεπεία τής 
παντελοΰς καταστροφής τοΰ έπί δωδεκαε 

τίαν ώχοΐο^,ο^έ^οο μεγάρου τοΰ άπολυ
τισμοΰ* ούτος ομως θά έπιτύχη τοΰ σκο
πού του, διότι θά τόν βοηθήσουν καί θεοί 
καί δαίμονες. 

— Τό Κακουργιοδικεΐον Σύρου κατεδί-
κασεν εις οκταετή είρκτήν βυρσοδέψην 
τινα, όστις εΐχε διαφθείρει δύω μικρά κο
ράσια, τό μεν 8 ετών, τό δέ 10, εις ά με-
τέδωκε νόσημα συφιλιτικόν. Αίαν επιει
κώς έφέρθησαν οί κκ. ένορκοι. "Επίσης κα-
τεδίκασε κακοΰργον τινά γυναίκα εις όεκα-
τετραετήν είρκτήν, τόν δέ σύζυγον αυτής 
εις δεκατριετή, ήτις είχε φονεύσει τή συν
εργεία τοΰ νέου αυτής συμβίου, τό έκ τοΰ 
πρώτου γάμου τέκνον της, ίνα ^φαιτερι-
σθή τήν περιουσίαν, ήν ό πατήρ του τω εΐ-
χεν αφήσει. Έπρεπε νά κατεοικάζετο τό 
έκτρωμα εις τόν δι' άνασκολοπισμοΰ θά
νατον. 

ΔΥΩ ΛΕΞΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΗΘΗ ΕΝΟΣ 

ΑΦΡΙΚΑΝΟΥ. 

Ό καί έν Καλάμαις τέλος τοΐς πολλοίς-
εγνωσμένης φαυλότητος άφρικανοειδής, ά-
ποστρεφόμενος τήν άλήθειαν καί ύποκρι-
νόμενος τήν ύπεράσπισιν τών φορολογου
μένων, έγραψε πρότερον έν τή ένταΰθα ε κ 
διδομένη έφημερίδι «Σάλπιγξ» περί τοΰ 
υπέρογκου τοΰ φόρου τών έπιτηδευμ.άτων, 
καί ήδη ωθούμενος άπό τό αυτό ψεΰδος-
καί τήν κακεντρέχειαν άναγγελλομένην 
πιστώς καί ύπό τής άποτροπαίας μορφής,, 
τά αυτά περίπου γράφει έν τώ ύπ' άριθ. 7. 
φύλλον τής «Σάλπιγκος,» ήν καθεκάστην 
μολύνει, μετά δέ τό πρώτον κατά σύμ-
πτωσιν παρευρέθη έν τή Εφορία καί ύπό τοΰ 
κ. Εφόρου προσκληθείς νά έπιδείξη τά έπι-
βαρυνθέντα πρόσωπα, μέ όλην του τήν κυ-
νικήν άναίδειαν περιωρίσθη εις τούς Δικη
γόρους, άλλά καί περί τούτων εξελεγχθείς 
τότε προχείρως ψευδέστατος, καθότι ό 
μετά τοΰ Δημαρχικοΰ παρέδρου εργαζόμε
νος κ. Οικονομικός Έφορος ούτε καν εΐχε 
φθάσει εισέτι μέχρι τών Δικηγόρων, επι
δειχθέντος αύτώ καί τοΰ καταλόγου, έσιώ-

'Από τήν πολλή τήν κλάψα χωρίς άλλο θ' αρρωστήσω, 
Κι ' ώς λαμπάδα θέ νά σβύσω. 

Δέν αντέχω νά βαστάξω εις ετούτη τήν φουρτοΰνα· 
Φέρετε μου μιά μαοΰνα, 

Γιά νά πάω εις τήν Σπάρτη, μήπως εύρω έκεΐ πέρα 
Θεραπείαν τοΰ κακοΰ μου, κ' ησυχάσω μία 'μέρα. 

-—-'^ϊΌ.'^ίχϊ—• 
Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ. 

Πρωτομαγιά, πρωτομαγιά ξημέρωσε καί πάλι 
Κ' όλ' οί τρελλοί σηκώθηκαν καί πάλι 'ς τό ποδάρι. 

Σήμερ' ό κόσμος χαίρεται κ' έχει γιορτή μεγάλη 
Καί τρέχει εις ττ]ς έξοχαΐς λουλούδια γιά νά πάρττ]. 

Σήμερα ψάλλουν οί τρελλοί τοΰ έρωτα τραγούδια 
Καί δίνουν 'ς τήν αγάπη τους Μαγιάτικα λουλούδια. 

Μόνος έγώ, μόνος έγώ σ' ετούτη τήν αντάρα, 
Εις τήν χρυσή αυτή γιορτή όπου ό κόσμος κάνει, 

'Σ τήν έρημη τήν τζέπη μου δέν έχω μιά πεντάρα 
Νά πάρω τής αγάπης μου μαγιάτικο στεφάνι. 

Καί τά λουλούδια σήμερα μέ χρήματα τά δίνουν . . . 
"Κείνοι ποΰ 'βρήκαν τόν παρά κακά ψυχρά νά γείνουν. 

αι περσυ τήν πρωτομαγιά, ειχα το ιοιο χάλι, 
Άλλά δέν ήλπιζ' ό πτωχός, δέν ήλπιζα κ' έφέτο 

Πώς μέσα 'ς τό σακκοΰλί μου λεπτό δέν θάχω πάλι, 
Νά πάρω τής αγάπης μου κ' έγώ ένα μπουκέτο. 

Τί νά σέ κάμω άνοιξι, τί νά σέ κάμω Μάη, 
"Οταν 'ς τό σακκουλάκι μου πεντάρα δέν βροντάει. 

Δέν έ/ω, Μάη, όρεξι λουλούδια νά μαζέψω, 
Δέν μοΰ ανοίγουν τήν καρδιά ή ώμορφιαΐς σου Μάη, 

Δέν έχω όρεξι κ' έγώ νά πιω καί νά χορέψω . . . 
Δέν χαίρεται, δέν τραγουδά εκείνος ποΰ χρωστάει. 

Κρυώνουνε τά χέρια μου κ' ή κεφαλή μ' ανάφτει, 
"Οταν μοΰ ελθουνε 'ς τό νοΰ πόσα χρωστώ 'ς τό ράφτη. 

Πότε τά τόσα χρέη μου κ' έγώ θά ξεγλιστρήσω, 
Ά χ ! πότε τό σακκοΰλί μου βαρύ θέ νά γελάν), 

Πότε θάρθϊ) ενας καιρός κ' έγώ νά καζαντήσω ; . . 
"Ισως, μοΰ λέγουνε πολλοί, τόν κόκκινο τόν Μάη. 

Μέ συγχωρείτε, σύντροφοι . . . εΐπα πολλά καί φθάνει . . . 
"Αχ! τέτοιο Μάη 'σάν κ' έμέ κανείς σας νά μή κάνγ;. 



Α 

(»πησε μέ όλην του τήν κυκλώπειον άποτρο-
πίασιν άλλ' από τόν έπαγγελματίαν αναι
δή αί έρυθρότητες, ούσαι όιαΟετικαϊ, δεν ά-
φίνουν οΰτε τής ελαχίστης μνήμης εντυ
πώσεις και δια τήν αύριον. 

Αυτός Οθεν ό έξ επαγγέλματος έμπλεος 
εμπαθειών, ό μή όμοιον έχων καϊ μηδέν έν 
τή γ ή σεβόμενος, θέλων νά διδάξη, ούτινος 
ανεπίδεκτος διδαχής εΐναι, επανέρχεται, ώς 
έρρέθη, καϊ δι' άρθριδίων έν τή «Σάλπιγκι» 
μέμφεται του πρώτου δημαρχικοΰ παρέδρου 
διά τό βαρύ του φόρου τών οικοδομών καϊ 
τών επιτηδευμάτων, εις όπερ δήθεν συνετέ-
?^εσεν εκείνος κατ' έμπάθε-.αν κτλ. του εφό
ρου ξένου καϊ άγνοοΰντος τον τότον. 

Ά μ α τις ανάγνωση τόν λίβελλον του λ ι -
• βελλογράφου τούτου, ουδόλως θ' άμφίβάλ-
7,η ότι προστίθεται μέν καϊ τήν μομφήν τοΰ 
εφόρου, άλλ' ένώ ούτος δέν θέλει νά τό έν-
νοή, οιεται έξ εναντίας ώς κατάλληλον εύ-
καιρίαν νά προσλιπαρήση παρ' αύτώ κατά 
τό σύνηθες, ώς παρά παντϊ άλλω, μέτρον 
αύτοΰ πρός τήν έπαιτητικήν προσλιπάρησιν 
τό. εκφράζει δέ καθαρώτερον τοΰ δευτέρου 
φύλλου ή πατσαβούρα, καϊ έκφραςτ/.ώτερον 
ό παραπλήσιος λίβελλος, όστις φέρει τήν 
άναίδειαν άλλως καϊ τό παιδαριώδες καϊ γε-
λοΐον υπό τήν άφάνειαν τής ατιμίας, όει-
κνυούσης τάψευδολογήματα άναιδοΰς επαγ
γελματία* οίόμενος δέ τό κοινόν ώς εαυτόν, 
προτίθεται δεύτερον όμοια νά προσλιπαρήση 
παρά τοις φορολογουμένοις, αυξάνων,» ώς 
έοικεν αύτώ, τήν στοργήν πρός τό άστορ-
γόν του, καϊ έπιδεικνύμενος, ώς φιλοφρο-
νών αύτοΐς* αληθώς δέ τοΰτο υποκρίνεται 

ΑΤΤΙΚΟΝ ΔΕΙΠΝΟΝ. 

(Συνέχεια. "Ιδε προηγ. αριθμόν). 

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ. Τ 

Α σ π α σ ί α , Α α ϊ ς , Π λ ά τ ω ν , Ε π ί 
κουρος . 

Ε π ί κ ο υ ρ ο ς . 
Χαίρε Ααϊς, καϊ Ασπασία σύ καλή. 

Ά σ π α σ ί α. 
Σέ γαργαλίζει ή ΑαΙς, Επίκουρε. 

Ε π ί κ ο υ ρ ο ς . 
Οί ύδριλοί της οφθαλμοί έλκύουσιν. Εΐνε 

θαλάμων άνασσα βαρύτιμος. 
Αα ίς . 

Γυναικοκόλαξ είσ', Επίκουρε, διότι ώς 
τό κάλλος ίσως και τόν έρωτα ύπολαμβά-
νεις ώνητόν. 

Ε π ί κ ο υ ρ ο ς . 
Πλανάται είς τά χείλη σου μειδίαμα, ώς 

αύρα ζεφυρϊτις έαρος καλοΰ. Ύπό τήν έγί-
σαρκον χλανίδα σου εϋθυτενής ή κνήμη σου 
κατέρχεται, είς τόν πόδα τόν άβρόν σου καϊ 
καλ7νίσφυρον. Ώς ύπό Πραξιτέλους καλλι-
τεχνηθέν βαθύκολπον προβάλλεις στήθος 
πάλλευκον. Τό κάλλος σου ή ελεήμων Πάν
δημος, λαβοΰσα τής θαλάσσης αναδύεται. 
Τοΰ Σκόπα ή γραφϊς σέ άπεθέωσεν. 

Ασπασ ία . 

Άτεχνοι ήν οί λόγοι σου, Επίκουρε, καϊ 
δοΰλον τών αισθήσεων σέ παριστά ή πρώτη 
καϊ ή ύστασός σου συλλαβή. "Εάν συνάόωσι 

καϊ κατ' έπιφάνειαν έχει* καθότι τό κακόη
θες του πρός τοιαύτην αίσθησιν απαγορεύει, 
ύπεναντίας εκείνης φύσεως ων, καϊ αρκεί 
έκαστον νά πείση, ότι αυτό τοΰτο τό κοινόν 
φελλαχικόν έκάλεσεν εσχάτως. 

Τρίτον καϊ τών πάντων αύτοΰ φίλτερον 
προτίθεται νά κορέση τό άείποτε πίνον,άλλ" 
άείποτε έμοΰν, καϊ άείποτε διψών πάθος κα
κοήθους έκδικήσεως κατά τοΰ κ. Εφόρου καϊ 
ΙΙαρ. Παρασκευοπούλου, όπερ απαγγέλλει 
λίαν έκδηλωτικώς καϊή αποτρόπαιος μορφή 
του* λίαν όμως ενίοτε διαλανθάνον ώς ή 
όρασίς του, καθότι ούτοι δέν ώφειλον νά 
κατατάξουν μεταξύ τών φορολογητέων οι
κοδομών οΰτε τήν μίαν, οΰτε τήν έτέραν πα-
τρικήν του οίκίαν, ούτε τήν τής πενΟεράς 
του, μεταξύ δέ τών επιτηδευματιών ούτε 
αυτόν, ούτε τούς αδελφούς του, χωρίς μά 
τήν άλήθειαν, νά γνωρίζη, ώς έρρέθη, τά 
περί τούτου* ιδού ή συντριβή τοΰ άραχνώ-
δους αισθήματος τοΰ φίλα φρονεΐν έν τοις 
κοινοΐς. — Πρωτότυπον τής άναισχυντίας 
άγγεΐον! πώς καϊ αυτή ή γή βαστάζει σε 
καί τοι αμύθητα φέρουσα βάρη ; — Ό πρώ
τος ούτος πάρεδρος μακράν τοΰ νά σέ φθο-
νήση, ώς οίεται ή μοχθηρία σου* σέ οίκτεί-
ρη πάντοτε διά όλα τ' ανωτέρω δυστυχή
ματα καϊ τάς ουσιώδεις ψυχικάς άκροτηριά-
σεις σου* καϊ έν τούτοις ίνα κάλλιον ή ά
πειρος τοΰ ούραγκουτάγκου τούτου ασυ
νειδησία καϊ τό έν γνώσει τοΰ ψεύδους πρός 
γνώσιν τοΰ κοινοΰ ώσιν, άρκεϊ νά μάθη ότι 
ό κ. νΰν Έφορος διατελεί ένταΰθα τοιοΰ-
τος έπϊ έτους περίπου* ότι ό κ. Παρ. Πα-
ρασκευόπουλος αίσθανόμενος τό καθήκον 

—ί Γ — - ~ ~ . 
ταΐς ίοϋαις σου οί λόγοι, έλθέ κατά τοΰ Ε 
πικούρου τούτου, Πλάτων, σύ επίκουρος. 

Η λ ά τ ω ν. 
Όμολογεΐς, "Επίκουρε, τήν ήδονήν, έκ 

τής ιδέας ότι έχει τήν άπόρροιαν; 
Έπ ί κ ο υ ρ ο ς. 

θεωρώ τήν αίσθησιν παραγωγόν πάσης 
ιδέας μή ιδανικής. 

Π λ ά τ ω ν . 
Οϋτω τό ίδανικόν τοΰ έρωτος, ότι παρά

γει ισχυρίζεσαι ή αϊ'σθησις. 
Έ π ί κ ου ρ ο ς. 

Τόν έρωτα ύπολαμβάνω Οετικόν. 'Εάν 
δ°ξάζης σύ, αυτόν ίδεατόν, εις τής Ααίόος 
τής καλής μή τρύφησον τήν καλλονήν. 

Π λ ά τ ω ν . 
Τήν όψιν τής Ααίδος τήν καλήν, έν πρώ

τοις συλλαμβάνει ή ιδέα σου καϊ αύτη έπϊ 
τών αισθήσεων σου ενεργεί. 

Ε π ί κ ο υ ρ ο ς . 
Τών ζώων ύπερέχομεν τοΰ λογικοΰ ; 

Π λ ά τ ω ν . 
Καϊ κατά τοΰτο οιαφέρομεν αυτών. 

Ε π ί κ ο υ ρ ο ς . 
Τό δέ λογικόν δέν λέγεις τής ιδέας αί

τιον ; 
Α σ π α σ ί α . 

Τόν μίτον σοϊ συνέλαβα τών σκέψεων θά 
άποδώσης είς τά ζώα αίσθησιν καί τοι τοΰ 
λογικοΰ ςχρούμενα.—Άλεκτρυόνα σοϊ προ
σάγει άπτερον, ώς άλλος Διογένης, Πλά
των, ό Επίκουρος. 

του, όσον ό ανωτέρω αναιδής τήν άναί
δειαν καί τό ψεύδος, τήν άγάπην δέ τών 
συμπολιτών, όσον εκείνος τό πρός αυτούς 
πάθος, καί τήν τρέφουσαν αυτόν κακεντρέ-
χειαν, πάντοτε είς πάσαν έκτίμησιν οικο
δομής εις πάντα φόρον επιτηδεύματος επι
τηδεύματος έπεζήτει τήν έλάττωσιν παρ' 
ό,τι αρχικώς ετίθετο, παντοΰ δέ καϊ πρός 
πάντα φορολογούμενον έδείγΟη ίσως καϊ 
αγαθός τό όλιγώτερον ζητών άς μάθη δέ 
περιπλέον τό κοινόν ότι όσον ευεργετικός 
προσεπάθει νά φανή είς τούς συμπολίτας 
του φορολογουμένους, τόσον ήμέλησεν έπϊ 
τών έαυτοΰ οικοδομών, δι' όπερ τό παρελ
θόν έτος έπεβαρύνΟησαν μέ 900 δραχμάς 
έφέτως δέ μέ διπλάσιον φόρον, ότι ό κ. 
Παρ. Παρασκευόπουλος καί τοι αίσθανόμε
νος τό καθήκον του, όπερ άλλοι άπέφευ-
γον προτιμώντες τό καθεύδειν, καϊ σκοπόν 
τινά καϊ όπερ γάριν αποφυγής δυσαρέ
σκειας καί ενός συμπολίτου του, καϊ απο
φυγής μεμψιμοιριών φαύλων, ώς ό ήρως 
μας ηθέλησε όμως μέχρι τιμωρίας του ν'ά-
ποφύγη, άλλ' έπϊ τέλους ή σκόπιμος ώΟη-
σις υπερίσχυσε ένώ θά έπεζήτει τοΰτο έάν 
έφρόνει ώς ό παραφυσικός ούτος άνθρω
πος* έπϊ δέ τών οικοδομών αύτοΰ τοΰ τέ
ρατος άπήτει επιμόνως κατά 300 δραχμάς 
όλιγώτερον παρ' ό,τι ό κ. Έφορος* διά δέ 
τάς οίκοδομάς τών ιδίων συγγενών του έ-
σιώπησε. Είς ταΰτα δέ πάντα, μάρτυς ό κ. 
Έφορος καϊ Χρήστος Μπενάρδος τέκτων. 
—Άκούεις, άνθος άρούρης, ό ουδέποτε άρε-
σκόμενος είς τήν άλήθειαν, εχθρέ τής ηθι
κής καϊ τής άγαθότητος!!! (ακολουθεί). 

Π λ ά τ ω ν . 
Ά λ λ ' ή αί'σθησις τών ζώων ήν όρμέμ-

φυτος. 
Ε π ί κ ο υ ρ ο ς . 

Τάς λέξεις ταυτόσημους θεωρώ. Τήν ή 
δονήν παράγει εϊς τά ζώα τό όρμέμφυτον, 
ή αίσθησις δέ είς τόν άνθρωπον τό λογιχόν. 

Α σ π α σ ί α . 
Τότε αντίπαλο ν σου έχε ίσ-/υρόν τόν έν 

τώ πίθω κύνα τόν λιμώττοντα. 
Ε π ί κ ο υ ρ ο ς . 

Ήττώμαι ύπό Ασπασίας νικήτριας ού 
μόνον έμοΰ. 

Α σ π α σ ί α . 
Καϊ παύεις τής Ααίδος μου έπιθυμών. 

Ε π ί κ ο υ ρ ο ς. 
Όπόταν παύσω καί νά έχω αίσθησιν. 

Α α ί ς . 
Αί, σίγα πλέον έρμαιον τής ηδονής. 

Ε π ί κ ο υ ρ ο ς . 
Καϊ ηδονή, ενσαρκωμένη είσαι σύ Ααίς. 

Α α ί ς . 
Παννύχιον τήν ήδονήν αυτήν προσκτάς, 

έάν δραχμάς χιλίας δώσης αργυράς. 
Ε π ί κ ο υ ρ ο ς . 

Χιλίων δέ δραχμών μετάνοιαν δέν θ' ά-
γοράση πώποτ' ό Επίκουρος, Ααίς. 

Α α ί ς . 
Ή Φρύνη εινε εύωνότερος έμοΰ, ώς σοΰ 

ό Πλάτων προτιμώτερος καϊ άμισθεί. . 
(ακολουθεί). 


