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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ 

Ι ι ' εκας·ον στίχο ν διατριβών λεπ . 5 0 . 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8 . 
Αι αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον του ΙΙαν. II. Πηγαδιώτου. Αί έπι-
στολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ 
συνδρομή είνε υποχρεωτική δι* εν έτος 

και προπληρόνεται εις Αθήνας . 

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ Κ A T A Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Ν Κ Α Ι Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν. 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ. ΑΛΜΑΤΑ. 

'Εκοιμώμεθα υπνον ή τυχόν και γλυκύν, 
χωρίς να μάς φοβίζη ή άστράπτουσα κο-
•πις τής Τουρκικής μαχαίρας, χωρίς νά μας 
•ταράττη π ν ΐπασιν ή απαίσια ηχώ του 
Σέρβικου πυροβόλου. Τό κυβερνητικών σκά
λος έπ7^εε με ούριον άνεμον εις γαλήνιον 
θάλασσαν, και ήμεϊς, εύθυμοι καίγελώντες 
έν μέσο> τόσης λαμπρας γαλήνης, δεν ήδυ-
νάμεθα νά κρατήσωμεν τόν ΰπνον, όστις 
ώς μόλυβδος έβάρυνε τούς οφθαλμούς μας. 
Τά πάντα έφαίνοντο ήμΐν εύκολα καί ομα
λ ά , ουδέν άπαίσιον σημεϊον μας έπροξένει 
οόβον, καί μετά στωικής άπαθείας είχομεν 
σταυρώσει τάς χείρας, άναμένοντες τήν 
λύσιν του περίπλοκου Ανατολικού ζητή
ματος. 

Ά λ λ 1 ένώ έπλέομεν ε'ις τοιαύτην άκύ 
μαντον θάλασσαν, ένώ έκοιμώμεθα βαθέως 
ήσυχοι καί αμέριμνοι δια τό μέλλον, αί
φνης μάς έξύπνησαν οί φρικώδεις στεναγ
μοί, αί άπελπιστικαί φωναί, οί σπαραξι 

Συζητήσεων». Έξυπνήσαμεν έντρομοι, ή-
μιανοίξαμεν τούς βεβαρυμένους έκ του ύ
πνου οφθαλμούς μας, έκαΟαρίσαμεν τά ώτά 
μας, καί ηχούσαμε ν πέριξ τήν Ούελλαν 
μαινομένην καί ίδομεν τά κύματα της ακύ
μαντου θαλάσσης, εις τήν οποίαν έπλέομεν, 
εις άμέτρητον ύψος υψούμενα μετά λύσσης 
άγριας. Οί πάντες ένομίσαμεν βεβαίαν την 
καταστροφήν καί ύψώσαμεν απελπιστικά 
βλέμματα προς του ουρανού τό στερέωμα, 
ζητούντες βοήθειαν άλλ ' έν τώ άμα καθη
σύχασαν οί παλμοί τής πεφοβισμένης καρ 
οίας μας, καί έν τώ άμα ό γέλως τής χ α
ράς έπανέτειλεν εις τά τρέμοντα χείλη 
μας, διότι φωνή τις μακρόθεν άντήχησεν 
εις τά ώτά μας, λέγουσα: «Είσθε τυφλοί 
καί δέν βλέπετε ότι ή τρικυμία αυτή Οά 
σας σώση. Είσθε τυφλοί καί δέν ήδύνασθε 
νά ίδητε ότι ή γαλήνη τής θαλάσσης, εις 
τήν οποίαν πλέετε, σας φέρει γοργώ τώ 
βήματι προς τό βάραθρον τής καταστρο
φής.» Εστρέψαμεν μετά προσονής τά ώτά 
μας προς τήν ηχώ τής σωτηρίου αυτής φω 

καροιοι ολολυγμοι τής «Έφημεριοος τώνΙνής, καί δεν έβραδύναμεν ν'άναγνωρίσωμεν 

τήν μελωδικήν φωνήν του νεωτέρου αρ
χαιολόγου τής Ελλάδος . Κατέστημεν έξαλ
λοι έκ τής χαράς, έκροτήσαμεν πόδας καί 
χείρας, καί μετά φανών καί λαμπάδων 
έσπεύσαμεν νά ίδωμεν τόν αγαθόν σωτή
ρα μας, τόν Μεσσίαν ολοκλήρου τού Ε λ 
ληνισμού. 

Ουδέποτε ό 'Ρισχελιέ εχάθισε πρό τής 
τραπέζης του μετά τόσον σοβαρού ύφους, 
μετά τόσης σκυθρωπότητος καί σπουδής, 
μεθ' όσης ό κ. Δεληγεώργης άνεδίφει τόν 
όγκον τών πολιτικών του θεωριών. Σύννους 
και κατηφής, είχε τό ευρύ μέτωπόν του 
έστηρίγμένον έπί τών δύω χειρών· το στή
θος του έξωγκούτο άνά πάσαν στιγμήν, 
καί ό ίδρώς έρρεεν άφθονος έκ τού μετώ
που του μετά τόίη'ς αγωνίας, μεθ' όσης 
έρρεεν έκ τού μετώπου τού Ίσκαριώτου 
Ιούδα κατά τήν αποφράδα έκείνην στιγμήν, 
καθ" ή ; παρέδιδεν εις τάς χείρας τών Ι ο υ 
δαίων τόν σωτήρα τού κόσμου. Τά χείλη 
του έκινούντο σπασμωδικώς καί ό κάλα
μος έτρεμεν εις τάς σκελετώδεις χεϊράς 
του. Ότέ μεν έδραττε τούς πλατε ί ; ρώ-

Κ Η Π Ο Σ 

Η ΣΥΝΕΝΤΕΓ£ΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΟΥ. 

Ό τρανός Κολοκοτρώνης, ό μεγάλος πατριώτης, 
ΚΓ ό ατρόμητος εις όλους τούς πολέμους στρατιώτης, 
Έμπροστά 'ς τόν Δεληγιώργη παρεστάθη για νά δείξη 
Τό μεγάλον σγέδιόν του, καί γιά νά τού ανάπτυξη 
Τάς ιδέας, τούς σκοπούς του, καί τά μέσα καί τόν τρόπον, 
'Ποϋ 'μπορούμε νά έμπούμε εις τήν ΙΙόλι δίχως κόπον. 

Σαν τόν εΐδ' ό Δεληγιώργης, έσηκώθηκε απάνω, 
Καί τόν φίλησε 'ς τό στόμα καί τού εΐπε «φίλε ΙΙάνο 
*\αλώ; ώρισες! πού ήσουν καιρό τόσο, φίλτατέ μ ο υ ; 
Ε. Ά:.ηθε'.απώ- "βρισκόσουν εις τήν ζάλη τού πολέμου, 
Καί έρρήμαξες τούς Τούρκους μέ τ ' άνδρεϊό σου μαχαίρι;., 

γιά πες μον τί "ναι τούτο θ»ον ί χ « ς εις το %ί$ι\ 

Εις αυτά ό μέγας Πάνος έκουνούσε τό κεφάλι, 
Δίχως μία λέξι μόνο άπ' τό στόμα του νά βγάλη· 
Καί προτού ό Δ:ληγιώργης τόν ρωτήσει τήν αιτία, 
IIού τόν έκαμε νά φύγη μέ σπουδή άπ' τήν Σερβία, 
Έξετύλιξε ό Πάνος τό χαρτί του 'ς τ ό ν ' Η γ έ τ η , 
Καί αρχίνισε αμέσως τούς σκοπούς του νά έκθέτΥ;. 

Ναί! τού εΐπε, είν' αλήθεια πώς επήγα 'ς τήν Σερβία 
Κ Γ έπολέμησα τούς Τούρκους μέ ατρόμητη ανδρεία· 
Μά καιρός δέν είνε τώρα, Δεληγιώργη, νά αρχίσω 
Πόσους έχω σκοτωμένα έμπροστά σου νά μετρήσω, 
Καί μέ τόσας διηγήσεις να σαστίσω τά αυτιά σου. 
Είνε άλλη ή αιτία πού μέ φέρνει έμπροστά σου. 

Βλέπεις τούτονε τόν χάρτη, Δεληγιώργη, πού απλώνω 
Έμπροστά σου, καί μέ τόση σπουδαιότητα τόν στρώνω ; 
Τό χαρτί ετούτο είνε ίνα σχέδιο μεγάλο, 
Καί άν σύ μέ βοηΟήσης κ' εις ένέργειαν τό βάλω, 
Οέ να πάρουμε αμέσως τήν Μακεδονία όλη, 
Καί τήν 'Ππειοο, τήν Κρήτη καί τήν Θράκη και την ΙΙολί, 

ΑΡΙΣΤΟ ΦΑΝΗΣ 



Covai του Sta νά μή οτφραίνητα: τήν βρώ-
μαν τών Ααυριωτικών υλών, ότέ es έλειχε 
τα οάκτυλά του, αίσθανόμενος τήν κνίσ-
σαν τών μαγειρευμάτων τής υπουργικής 
χύτρας καί συνέσφιγγε τους μήνιγγας του 
όπως διατύπωση νέαν τινά πολιτικήν Οεω-
f ίαν, età το μεγαλεΐον τής πατρίδος. Ό 
νους του έκυλινδείτο είς άδιάκοπον στρό-
€ιλον, καί τέλος δΓ ενός τεραστίου νοητι
κού άλματος άνευρε και πάλιν νέαν Οαυ 
ματουργόν καί σωτηρίαν πολιτικήν. Πρώ
τος ό «Ποσειδών» προσέφερε τήν τρίαινάν 
του καί τούς πτερόποδας ίππους του εις τό 
νέον πολιτικό-; άλμα τοΰ κ. Δεληγεώργη 
ό δε κ. Δεληγεώργης, χωρίς νά νίψη τάς 
yεΐράς του καί τό πρόσωπον άπό τήν Λαυ-
ρίωτίκήν βρώμαν, ήρπασε τήν τρίαιναν τοΰ 
«Ποσειδώνος», καί έκάθισεν άγερώχως έπί 
τών ίππων του. Πολλοί, ίίόντες τόν κ. Δε-
ληγεώργην ρυπαρόν καί άκάΟαρτον επιβαί
νοντα τών ίππων τοΰ «Ποσειδώνος», εΐχον 
τήν κακοήΟειαν νά κοσμήσωσι τό πρόσω
πον του διά τών πηκτών σιέλων των, άλλ ' 
ό κ. Δεληγεώργης, γνωρίζων κατά βάθος 
τάς εύαγγελικάς αρχάς, εδέχθη ώς αλη
θής χριστιανός τούς έμπτυσμούς των μετά 
πόσης απάθειας, μεθ' όσης καί ό δαιμόνιος 
Σωκράτης ύπέμει-ε νά ίδη θραυόμενον έπί 
τής κεφαλής του τό ουροδοχείο-; τής συ
ζύγου του Ξανθίππης. Κ αί. ήδη τρέχει, χω
ρίς νά ρίψη εν βλέμμα προς τά οπίσω· ενώ 
δέ τρέχει μετά τόσης σπουδής, ζητεί νά 
σώση καί τόν όσημέραι φθίνοντα «Έλ?.η-
νικόν Λαόν» διά τής Α υ γ ή ς νέας σωτη-
ριώδους πολιτικής, παραδίδων είς τήν λή-
Οην όσα καλά ό:επρο :ξατο εις τού'ς Ακα
δημαϊκούς φαλαγγίτας . Ό νους του αφέθη 
ελεύθερος, ό κάλαμος του ευρίσκεται είς 
άένναον κίνησιν, καί αί πολ^ιτικαί Οεωρίαι 
έκχειλίζουσι καί έκ τοΰ. δεξιοΰ καί αριστε
ρού μέρους τοΰ εγκεφάλου του. Τρέχει, 
τρέχει, άλλα μετά τοσαύτης ταχύτητος, 
ώστε κίνδυνος μέγας υπάρχει μήπως διαρ-
ραγώσιν οί ίπποι τοΰ «Ποσειδώνος» καί 
ΟραυσΟή ή τρίαινα του. Όπωςδήποτε,καί άν 
ό θαλάσσιος θεός ύποστή άνήκουστόν τινα 

, - οεοουσα-; ε ι ; οως 
αρχάς τοι · , , .· . 
«, , ν α ι τον « Κλλη-
δακρύων ΝΑΡΔΊ . I 

• ·* Λ - ασπα^οΑενον 
τ ο ν ί Αυηναικον , . ·, ' 
-, , ' *ολογο-;» οια τ ω ; νεων 
λόγων τ ο υ κοσμούν. ' , ,-: 

' ' τας στηλας του. 

:ας σωτήριους 
, Λαόν» μετά 

:αύτας, καί 

Π·. υργος, 28 Τ ο ^ m Q 

Κύριε Συντάκτα, 

"Οσον ήσυχοι καί γαληνιαίΌι ήσαν Λ 
λον τόν χειμώνα οί περί τήν ΪΈΦΤΙΛ . τώ 

συμφοράν, ό κ. Δεληγεώργης θά ί'δη τήν 

ολον τον χ ^ Λ - α ι / ΐ Λ οι ikbpi την « ι^φημ. τώ> 
Συζητήσεων», τόσον μανιώδεις έγένοντο, 
άμα τοΰ Ιουνίου άρξαμένου. Τό φαινόμενο-; 
τοΰτο μεταξύ χειμώνος καί καλοκαιριού ει 
νε λίαν περίεργο-;. "Αν καί τά κυνικά καύ 
ματα δέν ηνε τοσούτον ισχυρά, ούχ ήττον, 
παρατηροΰμεν μετά λύπης, επηρέασαν τάς 
κεφάλας αυτών, επιτιθεμένων ώς λυσα/εων 
κυνών κατά τής Κυβερνήσεως. Μολονόη 
ουδείς δίδει προσοχήν είς ληρήματα ανθρώ
πων, ών τό παρελθόν εΐνε ονείδους καί άπο 
στροφής άξιον, όμως χάριν τής αληθείας 
καί ίνα μή οί απλούστεροι ύποπέσωσιν αύ
θις εις τήν παγίδα αυτών, ανάγκη νά είπω 
μεν ολίγα τινά. 

Έάν τήν ένεστώσαν Κυβέρνησιν έμέμφον 
το άλλοι τίνες, ών ή παρελθούσα πολιτεία 
ύπέσχετο αίσιώτερον μέλλον διά τήν Ε λ 
λάδα, ήΟελεν εισθαι άνεκτόν απέναντι τοι
αύτης προσδοκίας, άλλα νά τολμώσι νά ύ-
βρίζωσιν αυτήν άνθρωποι, ών ή πολιτεία 
εμπεριέχει τά μάλλον έπονείδιστα στίγμα
τα, τοΰτο, τή αλήθεια, εΐνε ακατανόητο-;. 
Δέν συλλογίζονται οί άφρονες πόσων κακών 
πρόξενοι έγένοντο είς τόν δυστυχή τούτον 
τόπον ; Δεν συλλογίζονται, ότι αυτοίέθη-
καν πΰρ είς τήν Κρήτην, ήν,έγκαταλειφθεΓ-
σαν έπειτα είς τήν είμαρμένην,μόνος ό Κου
μουνδούρος περιέθαλπε καί διετήρει μέχρι 

ής παραιτήσεως του, καί τήν οποίαν πα-
ραλαβόντες πάλιν οί φίλοι των τήν έσαβά-
νωσαν καί τήν έθαψαν καλέσαντες προς 
επικουρία-; καί τόν Χόβαρτ ; Δέν συλλογί
ζονται τούς έν ταΐς έκλογαις φοβερούς α
ποκλεισμούς έν Μεσσήνη καί άλλαχοΰ ; Δεν 
συλλογίζονται τά μαρτύρια τών φοιτητών 
ral τα βασανιστήρια καί πλείστας άλλας 

κακώσεις διαφόρων εντίμων πολιτών ; Δ;ν 
συλλογίζονται τόν εξευτελισμό-; τής Έκ-
κλησίας ο·.ά τό μητροπολιτικό-; ζήτημα ; 
Δεν συλλογίζονται τήν ύπό τών φίλων των 
πλαστογράφησα τών τής Βουλής πρακτι
κών ; Δζν συλλογίζονται, ότι πρός έξόφλη-
σιν τών κολοσσιαίων χρεών των άφήρεσαν 
δολίως καί άπατηλώς καί τόν τελευταίο-/ 
όβολόν τών πολιτών κατά τάς λαυριωτι/άς 
έκείνας ημέρας ; Δέν συλλογίζονται τήν πα-
οαλυσίαν τοΰ στρατού, ον μετε/ειρίζοντο 
^Κ - έξυπηρέτησιν τών καταχθόνιων σκο
πών -..,ν ^ ^ ν συλλογίζονται τον έξευτε-
λ ^ ο ν τ ο - Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ διά τήν άπονομήν 
των προς τόν τ.~ ; ίλημένον των Σουλτάνο-* 
μεγαλοπρεπών π α ρ ά γ ω ν ; Δέν συλλογί
ζονται, ότι δι,ά τής άσυνέ-.ου καί παιδαριώ-
δους εξωτερικής πολιτικής των έπέσυρον 

0 ημών το μίοοςκαί τήν εχθραν όλοκλή-
υ τής Ευρώπης, καί ότι ¿,,i tílnuc δι" ό-

καθ 
ρου 
λα ταύτα έπεσον οίκτρώς, λαβόντες μεθ' 
εαυτών τάς αράς καί τά αναθέματα όλου 
τού "Εθνους ; Τστερον λοιπόν άπό όλα 
ταύτα, ών ή άνάμνησις έμποιεΐ φρίκη-;, τολ
μώσι νά έξέρχωνται είς τόν κόσμον κ α ι ν ά 
ύβρίζωσι τήν Κυβέρνησιν τοΰ κ. Κουμουν
δούρου, έπί τών ήμερων τοΰ οποίου έγένετο 
ό,τι σχεδόν υπάρχει έν Ελλάδ ι , άνευ τής 
ελαχίστης ποτε εθνικής βλάβης ; Τολμώσι 
νά υβρίζω. ι τήν πολιτικήν τής ένεττώσης 
Κυβερνήσεως, ήτις "τό πρός τήν Ελλάδα ά-
σπονδον μίσος τής Ευρώπης μετέβαλεν είς 
εύνοιαν και άγάπην ; 

Ά λ λ ' οί αγαθοί ούτοι πατριώται, πλήν 
τών προειρημένων, τί καλόν έπραξαν ποτε, 
ή τί καλόν προέτει^α^, έκτος τών αβρών 
ύβρεων ; Διαρρηγνύονται λέγοντες ότι έξή-
λειψαν τήν ληστείαν άλλ ' έκαστος είξεύρει 
καλώς ότι τό κατά τής ληστείας τραύμα 
έπέφερον οί ψηφισθέντες τω 1871 νόμοι τοΰ 
κ. Κουμουνδούρου. Είς τί λοιπόν επαίρον
ται, καί δεν παύουσι νά πληρώσι τόν αέρα 
διά τών όγκανισμάτων των ; 

ΙΙρούτιθέμην νά σάς γράψω καί άλλα πολ
λά, φοβοΰμαι όμως μήπως μέ τήν πολυλο
γία-; μου διαρρήξω τό λεπτόν τής ακοής σας 
τυμπα/ον. Είς συνδρομητής σας. 

Είδα όλους τής Τουρκίας τούς μικρούς, μεγάλους τόπους, 
Καί σού λέγ'ω ότι δίχως πολλά βάσανα καί κόπους 
Είμπορώ νά καταλάβω τήν ΩΡΑΊΑ Θεσσαλία, 
Κι ' άπ' έκεΐ αμέσως πάλι μέ μεγάλη ευκολία, 
Έ ά ν εχω δέκα μόνον σάν κ' έμενα στρατιώτας, 
Είμ-πορώ ν' αναστατώσω τούς γενναίους Ήπειρώτας . 

Καί άφοΰ τούς Ήπειρώτας τούς σηκώσω 'ς τό ποδάρι, 
Δίχως είδησι καμμία δι' αυτό κανείς νά πάρη, 
Με τούς δέκα στρατιώτας πρός τά κάτω κατεβαίνω, 
Καί είς τήν Μακεδονία ώς Αλέξανδρος έμβαίνω, 
Καί αμέσως μ' ενα νεύμα καί μέ ένα λόγον μόνον 
'Επαναστα-.ώ τήν χώραν τών μεγάλων Μακεδόνων. 

Ά μ α πιά κ' οί Μακεδόνες αψηλά σηκώσουν μύτη, 
Τότε πλέον, Δεληγιώργη, θέ νά εμβω μές' 'ς τήν Κρήτη, 
Καί άφοΰ στρατόν μεγάλον καί γενναΐον καταρτίσω, 
Δίχως μιά στιγμή τό βήμα πουθενά νά σταματήσει, 
'ΛΙπαίνω μέσα είς τήν Θράκη, τήν αναστατώνω · λ η , 
Καί άμέιως μία, δύω . . . Οπ ! πηγαίνω είς τήν Ηόλι. 

Τούς καλούς αυτούς σκοπούς μου καί 'ςτόν Κουμουνδούρο είπα, 
Ά λ λ ά 'ς τού κουφού τήν πόρτα όσον θέλεις, λέγουν, κτύπα. 
Τούς ά-,έπτνξα ακόμη καί 'ς τόν φίλο σου Ζαήμη, 
Μα κ' εκείνος, καθώς "ξέρ"», είνε πάντοτε ψοφήμι. 
Λοιπόν ήλθα είς εσένα τόν μεγάλον μας φωστήρα, 
Καί τού Έθνους τών Ελλήνων εύεργέτην καί σωτήρα ! 

Έσιώπησε ό ΙΙάνος, κ' ό Η γ έ τ η ς τοΰπε: «Πάνο, 
Είς αυτά οπού μοΰ λέγεις τί 'μπορώ έγώ νά κάνω ; 
Δέν κυττας πώς εΐνε άλλος 'ς τό σκαμνί μου στηλωμένος, 
Καί έγώ τά δάκτυλα μου ξερογλύφω ό καϋμένος ! 
Λοιπόν όσα καί άν είπω, θαυμαστέ Κολοκοτρώνη, 
Κ' όσα κάμω διά σένα Οά σκορπίσουνε σάν σκόνη.» 

Τούτα εΐπ' ό Δεληγιώργης, καί αρχίνισε νά κλαίη, 
Κ' είς τόν Πάνο τούς καΰμούς του καί τά πάθη του νά λέη. 
Καί ό Πάνος σάν τόν είδε τόσα δάκρυα νά χύνη 
Σάν παιδάκι, ποΰ τό γ ά λ ο τοΰ βυζιού ακόμη πίνει, 
Πήρε πίσω τό χαρτί του μέ πολλή απελπισία, 

Καί τοϋ έσφιξε τό χέρι /.αί τοϋ άφησε υγεία. 

ΦΙΡΔΗΝ ΜΙΓΔΗΝ 
Έκ τοϋ θεάτρου τοϋ πολέμου δέν έχο

μεν μέχρι τής ώρας ταύτης ούδεμίαν νεω-
τέραν είδησι;. Τούτο μό ;ον είξεύρομεν μετά 
βεβαιότητος, ότι ακόμη εξακολουθεί ό Σεο-
£οτουρκικός πόλεμος. 

— Ή κατάστασις τοΰ δυστυχούς Σουλ
τάνου Μουράτ όσημέραι καθίσταται άΟλιε-
οτέρα. Κατ' αύτάς μάλιστα, απελπισθείς 
όλοτελώς, απεφάσισε νά παραχωρή-η τ ; ' 
θρόνο-; του είς τόν άδελφόν του Χα^γ· ^ 
Χαμίτ όμως, φρονίμως φ ε ρ ο μ ε ν " έόηλώ-
σεν ότι κατ' ούδένα τρόπο- ύ ε ' ' δεχθή 
τόν Σουλτανικόν θρόνο-* εάν προηγουμέ
νως συμβούλιο ν ιατρών δέν άποφανθή ότι 
τό νόσηαα τοΰ Μρυράτ είνε άνίατον. Ώ ς 
εκ τούτου προσεχλήΌη ^έξ Ε ^ ώ ^ η ς διαχε-
κριμμένος τις τών τρελλών, επειδή 
οί εξοχότατοι τής Τουρκίας κίνδυνος εΐνε 
μήπως φέρωσιν είς φώς νέαν τινά έκθεσιν, 
όμοίαν μέ εκείνη-;, τήν οποίαν έκαμαν έπί 
τοΰ πτώματος τοΰ ψαλλιδισΟέντος Ά ζ ί ζ . 

— Κατά νεωτέραν είδησι-; έμάθομεν ότι 
è δυστυχής Σου/ντάνος πνέει τά λοίσθια. 
Άποροΰμεν, μά τήν αλήθεια-;, διατί ό συν
τάκτης τής «Ιίαλιγγενεσίας» κ. Μανου-
σάκης δέν απέστειλε-; είς τά βασίλεια τοΰ 
Πλούτωνος μέχρι τής ώρας ταύτης τόν 
τρισάθλιον Μουράτ. 

— Καθά πληροφορούμεθα έκ θετικής 
πηγής , ό ήγεμών Μιλάνος παρεφρόνησε 
διά τάς τελευταίας ήττας, τάς οποίας ύπέ 
στησαν τά στρατεύματα του. Ώς έκ τούτου 
αφίχθησαν είς Βελιγραδίου οκτώ 'Ρωσσίδες 
ιατροί. 

•— Ό σίρ "Ελλιοτ έκαμε πολλάς αύ 
στηράς παραστάσεις προς την Ύψηλήν 
Πύλην διά τας ανήκουστους βιαιοπραγίας 
και σφαγάς τής Βουλγαρίας. Λαμπρά τω 
όντι ίκανοποίησις διά τούς δυστυχείς Βουλ 
γάρους. 

— Κατηρτίσθη επιτροπή πρός συλλο 
γήν μοτοϋ, όστις 0' άποσταλή εις τό Σερ 
βικόν στρατόπεδο-;. Καλός καί άξιος ό 
σκοπός τής επιτροπής ταύτης, άλλά νομι 
ζομεν ότι θά κατάληξη είς τό μηδέν, διότι 
αί λεπταί χείρες τών ευγενών κυριών μας 
δέν έπλάσΟησαν διά τόν μοτόν. 

— Ή είς Ζάκυνθον άναχώρησις τοΰ νο-
μιμόφρονος κ. Ζαήμη είς πολλούς έδωσεν 
άφορμήν πρός πολύωρους συζητήσεις καί 
σχόλια. Τινές λέγουσι μετά βεβαιότητος, 
δτι ό κ. Ζαήμης άπήλθεν είς Ζάκυνθον 
ένεκα σπουδαίων πολιτικών λόγων, τινές 
δέ ότι χάριν μόνον αλλαγής τοϋ αέρος. 'Ο-
πωςδήποτε ό κ. Ζαήμης έπρεπε, πριν ή 
αναχώρηση, νά δηλώση επισήμως ότι ό 
σκοπός τής είς Ζάκυνθον αναχωρήσεως του 
δέν εΐνε παντάπασιν πολιτικός, ότεος μή 
διαδίδωσι τά κακά στόματα, ότι ό κ. Ζαή
μης άπήλθεν εις Ζάκυνθον διά νά έπανα-
στατήση τήν ' Ηπειρο-; ώς ί κ. Ζηνόπουλος. 

— ψ ω μ ί δέν έχουμε, καί ρεπανάκια γιά 
τήν όρεξι γυρεύουμε.— Γήν παρο:μίαν ταύ-

< * , .-ηαενην οσον το ουνατον τανυτεοον ava"; , . - , . ' , ευωμεν εκ την Εθνοφυλακην, αν και π, , , . Λ ι 1 Τ J . .¿oí Εθνοψυλα-
των ποοτεοων οτι και χλ· ' „ , 7

 Λ . 
. / - εις συζητήσεις θα κης αντικείμενο-; μ ο ν * 4 1 

περίορισθή. 
— Λέγεται ti έν περιπτώσει, καθ' ήν 

.ΐ/η εις εμπολεμον καταστα-το εύνος κητ λ . J ·· r r . 
Τι Ελλ. Μεταλλευτική Ιίταιοια σι ν, ποωτι ι , . ' * 

θά ποΓ ^ έ ?Π τ α ? Η· ε τ ο ' / . α ? της, .οπως χρησι-
^ ε,·.ωσι πρός πλήρωσιν τών κ α ν ο ν ι ώ ν . 
' — θ ά μάς έπιτραπή βεβαίως νά έρω 

τήσιομεν τόν έπι τών Ναυτικών ύπουργόν 
κ. Αύγερινον τί γίνεται τό θώρηκτάν εκεί
νο άτμόπλοιον, υπέρ τής κατασκευής τοΰ 
οποίου διέθεσεν ή επιτροπή τοΰ έθνικοΰ 
στόλου 700 ,000 δραχμών; Τώ κάμνομεν 
τήν άπλήν ταύτην έρώτησιν μόνον καί 
μ ό ν ο ν διότι είξεύρομεν έκ τών προτέρων 
τόν άκάματον ζήλόν του καί τάς πολλάς 
φροντίδας καί τούς κόπους, τούς οποίους 
καταβάλλει διά νά έπισκευάζη καί αύτάς 
ακόμη τάς φελούκας τοΰ Πειραιώς, όπως 
καταστήση αύτάς χρησίμους πρός πόλεμον. 

— Φαίνεται ότι ό κ. Μανουσάκης μετέ-
δωκεν ολίγα δράμια έκ τοΰ προοητικοΰ 
του πνεύματος καί είς τόν συντάκτην του 
«Έθνοφύλακος», καθότι ούτος, ομιλών 
περί τοΰ Σερβοτουρκικοΰ πολέμου, λέγει 
ότι, άν μή γεγονός τι άπροσδόκητον ή έκ 
τών αναμενόμενων είτε έκ MoLupoBownou 
είτε έκ τής συγκεντρώσεως πολλών άξιω 
ματικών καί εθελοντών μεταστρέψη τά 
πράγματα έπί τό εύνούστερον, προβλέπεται 
βραχυχρόνιος ό πόλεμος. 

— Καθά μανθάνομεν, οί έν τώ Έσωτε-
ρικώ ομογενείς απεφάσισαν νά προσφέρωσιν 
υπέρ τοΰ έθνικοΰ στόλου τάς τρυπημένας 
σφάντζικάς των. 

— Ό αγωνιστής τοΰ Ίερο.ΰ α γ ώ ν ο ς Δ. 
Αποστόλου, υιός τοΰ ήρωος τής Σάμου 
Αποστόλη, γραμματεύς τοΰ ένδοξου Μια
ούλη διάγων έν μεγίστη πενία νοσεί έκ 

— Μετά τόν θάνατον τοϋ Σουλτάνου 
Μουράτ, έτερος Σουλτάνος Οά διαδεχθή 
τόν θρόνο-; τής Τουρκίας. ' 0 νέος Σουλτά
νος Οά ήνε ό Χαμίτ, όστις, καθώς "λέγου
σι-;, εΐνε γνήσιος Οθωμανός καί αδελφός 
τοϋ Μουράτ. Ή μήτηο τοϋ Χαμίτ ήσθάνθη 
πολλούς πόνους είς τόν τοκετό-; του. 

— Οί Σέρβοι συνεπ?λάκησαν μετά τών 
Τούρκων παρά τό Σαϊτσάρ. Κατά τήν συμ
πλοκή-; ταύτην έφονεύθησαν καί Σέρβοι 
καί Τούρκοι. 

— Ό κ. Δισοαέλης, ενώ ήγόρευεν έν τή 
Βουλή τών Κοινοτήτων περί τοΰ Άνατο-
λικοϋ ζητήματος,έπταρνίσΟη. Εις τό πτάρ-
νίσμα τούτο απεοωκαν πολιτική-; σπου
δαιότητα πάντες οί πολιτικοί άνδρες τής 
Α γ γ λ ί α ς . 

Ό Τσερνάϊεφ, ύπό τ,',ν στράτηγείαν 
τοϋ οποίου διατελεί ό Σερβικός στρατός, 
είνε 'Ρώσσος. Τινές λέγουσιν ότι έγεννήΟη 
ίς τήν Πετρούπολιν,τινές δέ είς τό Ά Γ - Ο * -

χάν. Δέν είξεύρομεν ποιον είνε τό αληθές. 
— Οί Κιρκάσιοι εΐνε αγρία καί βάρβα

ρος φυλή. Ή καταγωγή των κατ' άλλους 
μέν έλκει έκ τοϋ Ταμερλάνου, κατ'άλλους 
δέ έκ τοΰ Κιγκισχάν. 

— Είς τήν Νέαν Ύόρκην άπέθανεν άπό 
φυσικόν θάνατον έκατοντούτης γέρων, έγ-
καταλιπών κολόσσιαίαν περιουσία-; είς τόν 
μονο (-ενή^ίόν του. 

Έ κ τών Αθηναϊκών εφημερίδων. 

Άνεχώρησεν είς τήν Έσπερίαν οικογε
νειακώς ό κ. Κωσταμπουνάς Βαρδαβέλλά-
ριος. 

—ι Έπανήλθεν έξ Αίοηψοΰ, όπου είχε 
μεταβή χάριν 7ευτρών, ό κ. Χαλντούπης, 
τελειοδίδακτος φαρμακοποιός. 

— ΧΟές ό κυνοθήρας έοριψεν εντός τοϋ 
κάρου του πέντε μεγάλους σκύλους. Οί 
τρεις έξ αυτών εΐχον χρώμα ύπόφαιον, οί 
δ' άλλοι δύω καθαρώς φαιόν. 

του κακοήθους άνθρακος. Η νόσος βαίνει „ 
, , , , ( — ΙΙρον^ες κατα την συνοικιαν Πλάκας αισίως, και τοι μεγα μέρος σαρκός υπέστη • , ,, Γ /- ,% , , Λ • ' . . η . -απέθανε-; απο λυσεντεριαν ο γαίόαρος τοϋ γαγγραιναν, χάρις εις την θεραπευτική-; ,„ , 1 ' 1 , 

Ϊ Κ ' / " - ^ , ' , Γ . ' αξιότιμου συμπολιτου μας κ. Κουνενέ, οεςιοτητα του επισκεπτόμενου τούτον κα-1 * ν Λ > - · ' 
Οηγητοϋ κ. Πύρλα, όστις παρέ/ει μετά — ΧΟές τήν έννάτην όίραν μ. μ. κυρία 

1 ζήλου δωρεάν τάς ίατρικάς επισκέψεις. ' « € υψηλής περιωπής έχασε παρά τόν ς α -
Ή Κυβέρνησις οφείλει νά παρέξη εις τ ό ' ^ τ ο * ^ιόηροορομου το μαλλιαρον σκυ-

λείψανον τούτο τοϋ Ίεοοϋ αγώνος π ρ ο σ ή - | Λ α χ ί τ 7 1 '»· 
κουσαν συνδοομήν, τουλάχιστον είς τήν — , Τ ί ν π ? ω ι α ν ^ ^ ' ^χζ^, βροχή λε-
περίστασιν ταύτην, ίνα μή αί χ ρ ή σ ε ι ς κ α ί ^ ^ Ί ^°'Λ1Ζ Η- α - 9 ^ 

την πραγματοποιεί πληρέστατα είς τόν πα- jx α λ τ ζ ο δέ τ αν της. Ώ ς έ 
ρόντα καιρός τό Έλ/ηνικόν βασίλειο-;, τό , τό άνά/.τορον ευρίσκεται είς 
όποιον,ένώ δέν έχει ο ύ ε δέ/.α χιλιάδας τα- καί πολύς γίνεται λόγος £ 
κτικοϋ στρατού, σκέπτεται περι ΈΟνοφυλα- μους κύκλους τοϋ Αονδίνου περί τής κ α λ 
κής. Μολοντούτο ήμ=ίς εύχόμεθα νά ίίωαβν τ ζ ο δ έ τ α ς τής ^αίΓλίσσης. 

αύτων τβτ» άπο'λυτως αναγκαίων καταθλί-
βωσι τήν ψυχήν τοΰ νοσοϋντος, καί δυσ
χεραίνεται τό τέλος τής θεραπείας. 

— Έπανήλθεν έκ 'Ρουμουνίας ή πρίγ-
κηπέσσα (πρίτς) κ. Μαυροκορδάτου. 

— Αί σατυρικαί εύφυίαι τοΰ « Πειρα
σμού »άνεγράφησαν είς τήν φαρμακολογίαν, 
ώς νέον δραστήρισν εμετικό-; φάρμακον. 

ΣΠ0Ϊ1ΑΙΑ1 Ε11ΙΪΣΕΙΣ 
Ί'"κ τών Εξωτερικών εφημερίδων. 

'Π βασίλισσα τής Α γ γ λ ί α ς έχασε τήν 
έκ τούτου όλε-; 

άναστάτωσιν, 
εις τούς έπισή 

ται, Οά βρέξη ακόμη. 

Έ κ τών Επαρχιακών εφημερίδων. 

Είς χωρίον τι τοϋ δήμου Τανάγρας 5 
παντοπώλης κ. Σταματάκης έρίσας μετά 
τοΰ άνθρακέως κ. Πεπονα, έκτύπησεν ΑΥ
τόν δι'ενός γρόνθου. Ή αστυνομική άρχή, 
καλώς ποιούσα, προέλαβε πάντα κίνδυνον. 

— Προχθές κεραυνός πεσών έφόνευσε 
μίαν προβατίναν, ή οποία ήτο έγγυος. 

— Ή σύζυγος τοΰ μακαρίτου Ταρνανά, 
άποθανοΰσα πλήρης ήμερων, άφήκεν ήμισυ 
στρέμμα χωραφιού είς τήν θυγατέρα της 
Ζαχαροϋλαν, καί εν μουλάριον είς τόν υίόν 
της Σωτήριον. 

— Μετά χαράς άναγγέλλομεν, δτι ή 
σύζυγ-ος τοϋ κ. Μαλαμοκαπνισμένου έτεκε 
θήλυ χ θ ε ς τήν δωδεχάτην ακριβώς τοϋ μ3-
σο/υκτίουί 




