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Έν Άθήναις, τή 23 Σεπτεμβρίου 1884.

- / ψ

Oí άρχαϊοι ζωγράφοι «αριστανον τή·» θέμιδα χρατοΟσαν άν* 
χεΓρας ζυγαριάν και μετά προσοχής άχοβλέχουσαν εις τήν χύμαν- 
«ν τών πλαστίγγων αότής, εν έχχτέρα τών όποιων ετίθεντο Tb 
Síxatcv χαί τό άδιχβν. Οι σύγχρονοι χαλλιτέχναι βεβαίως θάέδο· 
χίμαζον πολυν χόπον 9εζ vi Ακονίσουν τόσον άφηρημένας έννοιας. 
Άλλ* ευτυχώς δι’ αυτούς ή σημερινή θέμις παραλλάσσει πολύ τής 
αρχαίας θεάς. Ή  χαλλίστη αυτής είκών «ήμερον θά ήτο αν πα- 
ρίβτατο έσχυμμένη έχι Ιμποριχοϋ λογαριασμοί χαι μελετώσα τάς 
έχατέρωθεν διανεμημένος μερίδας : Κέρδη καί ζ η μ ( a u

* * *
Ή  μερίς τών χερδών άχοτελεΐται συνήθως ά*ό διατάγματα προ

βιβασμών, ύχουργιχας εύνοίας, συχνός άδειας χαι διαρκή δια
μονήν έν Άθήναις' ή Si τών ζημιών άχό μεταθέσεις, έχιχλήξεις 
καί χειθαρχιχάς τιμωρίας. Έν τφ μέσφ αυτών ταλαντεύεται ο 
νο5ς χαι ή συνείδησις τών χχ. διχαστών μας.

Τήν αλήθειαν τούτην υπέδειξαν τα συνδιχατιχά, άλλ’ ιδίως έ- 
ιύρωσεν ή τελευταία δίχη τών δημοηχών συμβούλων. Ή ευτυχία 
ής διαμονής έν Άθήναις xaî ö κίνδυνος τής ε!ς Τρίχχαλα έχ· 
φενδονίσεως άντεπάλαισαν έν τη χαρδία τών χ.χ. πλημμελειο- 
Ιιχών, ήτις τέλος Ιχλινεν ΰχέρ τής πρώτης.

* * *

Άλλ’ έν τούτοις δ σχοπός τής δίχης Ιπετεύχθη. Ουτος δέ ήτβ 
να λεχθώσι μεριχά πράγματα τα όποϊα «πό πολλοθ έπρεπε να αχου- 
σθώσι χαι νά εγχαραχθούν εις τήν μνήμην δλων.’Ορείλομεν δε να 
όμολογήσωμεν 5τι ό x-Λεβίδης ειπε πολλά αυτών μετά θάρρους xai

εΰφραδείας. Δέν ήδυνήθη όμως ν’ αποφυγή χαΐ τα συνήθη του άλλα, 
τα όποΤα έξήλειφον τήν έχ τών πρώτων χαραγομένην έντΰπωσιν.Έχ 
τούτων έσημειώσαμεν έν άστειότατον: «Έντος ολίγου, είχε, θα εΰ- 
ρεθώ χαι θά όμι>ήσω εις άλλην αίθουσαν, βπου ευτυχώς ίρια λό
γου δέν ύπάρχουσι». ΤοΟ ευτυχήματος τούτου τας συνεχείας áxb 
είχοσαετίας ύφίσταται >, Ελλάς.

¥■**
Το αστυνομικόν δελτίου χαθ’ έχάστην αγγέλλει εξετάσεις χαι 

χατασχέσεις ελλιπών σταθμών χαΐ πλαστίγγων, Ή  εποχή λοι
πόν είνε χατάλληλος νομιζομεν όπως ό χ. Κοσσονάχος έξετάση 
χαι τα σταθμά τής πλάστιγγος τής δικαιοσύνης μας.

* * *
’Από τής προχθές το δικηγορικόν σώμα τών Αθηνών συγκα

ταλέγει μεταξύ τών μελών αύτο3 xai tbv κ. πρωθυπουργόν. Ή 
τελευταία αυτο3 άγόρευσις προς υπεράσπισιν τοΒ συνδικάτου, ήν 
άνέγνω τό χοινόν Ιν τινι έφημερίδι, δεικνύει íti πολύ μέλλει νά 
εύδοχιμήση εις το νέον τοδτο έπάγγελμα αΰτοδ.

* * *

Χθές το έσπέρας ή σελήνη ώς πρσανηγγέλθη έπεράνη σκοτει
νή και μαύρη ώς εξώστης τριπολιτιχής οικίας, xai ή πόλις έπί 
ώραν χαρετήρει ώς Κοχχίδης tbv ουρανόν θαυμάζουσα tb φαι- 
νόμενβν.

Πληροφβρούμεθα έν τούτοις βτι ό συμπολιτευόμενος τύπος διε- 
τάχθη νά διαψεύση τήν είδησιν τής χθεσινής έχλείψεως τής σε
λήνης, βπως μή βεβαιωθή βτι τοιαύτη άντιπολιτευτιχή διαδήλωσις 
μαυρίλας Ιλαίε χώραν xai έν Άττιχή μετά τά μαϋρα τής Τριπό- 
λεως.
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Δ Ι  Δ Β Ο Λ Ο Ε Κ Ο Ρ Π Ι Σ Μ Α Τ Α

Τά κοινωφελή μαθήματα τοδ μεγαλειτέρου too άδελφοδ σιδηρο
δρόμου τής Πελοποννήσου μετά πολλής επιμελείας καί προσοχής 
παρακολουθεί άξιεπαίνως και ό μιχροσκοπικός τοΰ Λαυρίου.. Δεν 
έτέθη άκέμη είς ενέργειαν καί έχει μέχρι τοδδε καί αύτός κατα
κόψει πολύ περισσοτέρους ή όσοι άπωλέσθησαν καθ' όλους τους 
άπό τής έπαναστάσεως ενδόξους πρός τούς εχθρούς πολέμους μας. 
Προπέρυσι νομίζομεν μετά τήν έπιψήφισιν τών συμβάσεων υπε
βλήθη είς τήν Βουλήν καί έπεκυρώθη νομοσχέδιον πραγματευό- 
μενον περί τής ασφαλείας τών σιδηροδρόμων έκ μέρους τών ύπό 
πολιτών ενδεχομένων κατ' αυτών αδικημάτων. Μετά τήν έναρξιν 
τών εργασιών αύτών νομίζομεν λίαν κατεπείγουσαν τήν κατά τήν 
ήδη άρχομένην σύνοδον υποβολήν νομοσχεδίου περί τής ασφαλείας 
τών πολιτών έκ μέρους τών σιδηροδρόμων.

Σχετικώς πρός τά δημόσια ταΰτα έργα πάσαι σχεδόν αί εφημε
ρίδες ανέγραψαν μετ’ έθνικής ύπερηφανείας άρθρον τι τής έν Ρώ
μη Italie άναγγέλλον τήν προσεχή σΰστασιν τοδ άπ’ Αθηνών είς 
Θεσσαλονίκην διεθνοδς σιδηροδρόμου καί προβλέπον τήν οικονομικήν 
καί πολιτικήν οΰιω έξουδετέρωβιν καί κατάπτωση τής ’Ιταλίας 
διά τής ευημερίας καί προόδου τής Ελλάδος. Νομίζομεν όμως 
ότι ή συνάδελφος ίπρεπεν ίσα ίσα να χαίρη διά τήν κατασκευήν 
αύτοδ’ διότι άφοΟ οί μικροί κάμνουν τόσην θραδσιν, τοιοδτος τερά
στιος σιδηρόδρομος πιθανόν νά πλουτίση καί νά προαγάγη τήν 
χώραν ήμών άλλα προ τούτου εινε' βέβαιον ότι θά έρημώση αυτήν 
κατοίκων έξ ολοκλήρου.

¥*V
’Εκείνο τό οποίον όμως ιδιαιτέρως ήμέίς παρετηρήσαμεν έν τφ 

άρθρφ τής ιταλικής έ̂ ημερίδος ήτο ή επομένη περίοδος, ούδεμιας 
άξιωθείσα παρά τών άλλων συναδέλφων προσοχής. Δικαιολογοδσα 
τήν ίδέαν καί τούς φόβους της, λέγει ότι έν Έλλάδι, καίτοι αδτη 
φαίνεται χώρα πτωχή καί ενδεής, έν τοότοις είς χείρας τών ιδιω
τών ύπάρχουσι κεφάλαια, άτινα συνενοϋνται οσάκις πρόκειται περί 
κοινοδ άγαθοΰ τοδ τόπου. Παραδείγματα τούτου βεβαίως ειχεν ή 
Italie ΰπ’ όψιν τήν σύστασχ» ποδ Συνδικάχου, τήν άποξήρανσιν 
τών λιμνών μας, τήν αγοράν πρεσβειών, τήν έξώνησιν τής τρικου- 
πικής πλειοψηφίας, καί άλλα τοιαδτα μεγαλουργήματα, μετά τά 
όποϊα βεβαίως μόνον στάδιον πρός χρησιμοποίησιν τών πατριωτικών 
τούτων κεφαλαίων δέν απολείπεται είς τήν έπιχειρηματικότητα τών 
πλουσίων μας ή ό ανωτέρω σιδηρόδρομος.

¥*¥
Φαίνεται 6τ< ό κ. Στεφανίδης μετεπήδησεν είς τάς τάξεις τής 

άντιπολιτεύσεως. Τά άρθρα νέου άναφανέντων Καιρών
βρίθουσιν ομηρικών περιόδων̂ Μ̂ γεννφ βάσιμους ύπονοίας ότι 
μεταξύ τών συνεργατών̂ Μ̂ ρΙ̂ ^̂ αλέγεται καί ό βουλευτής 
Άγυιδς.

Δια τοδ τελευταίου «τμί̂ όβίου έήανήλθεν έσπευσμένως εκ 
Κυθήρων ό κ. Κασιμάτης. Ή  αέφίπ Τής τόσον αΐφνιδίας έμφανί- 
βεως αύτοδ αγνοείται είσέτι’ ¿λλ^οί πολυάριθμοι άπαιτηταί τής 
χηρευούσης άπό τίνος πρεσβείας Ιν Λονδίνφ ήρχισαν να φο-

βοδνταί μήπως ύπάρχη σχέσις Τις μεταξύ αυτής καί τής άφίξίως 
τοδ άξιοτίμου βουλευτοδ, ειδικού διά τοιαύχας κατακτήσεις.

Ούχ ήττον ενδιαφέρουσα ε’νε ή ύπό τής Ν έ α ς .1$ φ η μ ε ρ ί- 
δος άναγγελλομένη άφιξις τοΰ Κώχ. Ό ένδοξος χολερολόγος θα 
εύρη αρκετήν ένασχόλησιν άν θελήση νά ένασχοληθή με τά ιδιαι
τέρου είδους ιθαγενή μικρόβια άτινα διαιτώνται ένδημικώς έν τοίς 
γραφείοις τής ίιοικήσεως καί έν τή κοινωνία ήμών.

* * *
Ύψώθη λοιπόν καί. ή πρώτη μαύρη σημαία ύπό τόν αττικόν 

ούρανον, έκφραστικωτάτη έκδήλωσις κατά τής κυβερνήσεως, καί ύ- 
ψώθη ακριβώς έκεί όπου έχρειάζετο' είς τά αμπέλια μεταξύ ’Α
θηνών καί Πειραιώς παρά τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν. Είς τήν 
εποχήν ταύτην τής συγκομιδής τοΰ φορολογουμένςυ γλεΰκους, οΰ- 
δεμία υπάρχει αμφιβολία ότι τό πένθιμου αύτό έμβλημα ΰψωσε 
ταλαίπωρος τις άμπελοκτήμων. Μολονότι οι υπουργικοί δίίσχυ- 
ρίζονται ότι εινε μαδρον ράκος τό οποίον, ύψωσαν έκεί διά νά τρο
μάζουν τά πουλχά.

* * *
Ή Διεύθυνσις τοδ Άσμοδαίου Ιλαβεν έκ μέρους τοΰ γρα

φείου τών κ.κ. Α. καέ Π. Δ. Μουτσοπούλων έγγραφον, δι’ ού δη- 
λοΟται αύτή ότι αν καί ή συνδρομή αύτών λήγητήν 
31 Δεκεμβρίου τοδ 1884, ώς έμφαίνεται κατά τήν 
άνάχείράςτων ύπ’ά^ιθ. 365 άπέδει ξ ίν μας, εν τού · 
τοις άπό τοδδε έπιθυμοΰσΐ νά διακοπή ή πρός αυτούς αποστολή 
τοδ φύλλου. Ούτως άπομένομεν πρός τούς κ. κ. Μουτσοπούλους 
χρεώσται τής τιμής τών μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου φύλλων τοδ 
Άσμοδαίου, ήτοι φράγκων 3 καί **/„, τά όποία έν τή μεγά
λη αύτών γενναιοδωρία έννοοδσι φαίνεται νά χαρίσωσι πρός ήμάς. 
Άλλ’ έπειδή μετά τά τελευταία συμβάντα πολλοί άξιοδσι δικαιώ
ματα έπί τής περιουσίας τών άξιοτίμων κ. κ. Μουτσοπούλων, ώς 
εκ τούτου ήμεΐς μή δυνάμενοι ν’ άποδεχθώμεν τήν δωρεάν ταύτην, 
είδοποιοδμεν τούς τυχόν ενδιαφερομένους” δτι· τά περί ών ό λόγος 
χρήματα εύρίσκονται κατατεθειμένα έν τφ γραφείιρ μας.

S A I  Σ Ο Β Α Ρ Α
Ευχαρίστως πληροφοροβμεδά ότι ό’άνυπομόνως αναμενόμενος 

άνοργανωτής τοδ στρατοδ στρατηγός Vasseur, συμφώνως πρός τάς 
έν τή Ιδία αύτοδ πατρίδί κραίούσας πεποιθήσεις πρώτον θέλει 
σκεφθή μετά τοδ κ. έπί τών στρατιωτικών όπουργοδ περί μεταρ* 
ρυθμίσεως τής Ιντελώς άποτυχούσ̂ ς ήδη μονοετούς θητείας. Δέν 
δυνάμεθα ή είλικρινώς νά έπικροτήσωμεν εις τήν άπόφασιν ταύτην 
τοδ πεπειραμένου γάλλου στρατιωτικού, καλώς έννοοδντος, οτι 
προ τής λύσεως τοδ ουσιώδους, τούτου ζητήματος, πάσα άλλη με- 
ταρυθμισχική Ιργασία δέν ήθελε κατά πολύ διαφέρει τής παιδιίς·

Καί επειδή περί στρατιωτικών, έρώτώμέν τόν πρωθυπουργόν. 
Εϊνε ακριβές ότι τό υπουργείου τών στρατιωτικών διέταξεν Ιν τών 
στρατοδικείων τής πρωτευούσης νά άναιρέση άπόφασιν του, δι’ ής 
τοδτο άνίθετεν είς πραγματογνώμονας τήν έντός μηνιαίας προθε
σμίας εξέταση λογιστικών βιβλίων ;

Καί έάν είνε ακριβές, «ιν* νόμιμος τοιαύτη διαταγή ;
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Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΕΚΛΕΙΨΙΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Έ σ ν  γ ιά  μ ιά  ν υ χ τιά  x a l μόνο  
Γ ιά  όνο τρεις  ώ ραις θ ί r á  Λειψές 
Έ χ  τον χΛεινοϋ μ α ς  ονρανοϋ,
Έ ν φ  ¿δώ δΛο τόν χρόνο  
Συμβαίνουν ό.Ιιχα'ι έχΛ είγεις  
Ό χ ι  σελήνης— á -i.lá  νον.

ΠεϊΙΔϊομοε

ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ

Πανί λοιπόν τά θέατρα, πάει τό χαλοχαΓρ:
Πάίΐ χ* ή Ρ«ν, τό Φάληρο», ή αμμουδιά, τά φύχια, 
παν« χαί τά ’Ολύμπια μέ όλο τό άσχέρι, 
πάει χαί δ Κβυταλιανός μέ τόσα άσικλίχια- 
Πάβι τό Άντρον τών Νυμφών, πάει χ* ή παντομίμα 
χαί μοναχά σ£( έμεινε ή ίδική μου λίμα.

Μήπως έλπίς προβιβασμών τουλάχιστον μάς μένίΐ;  
η μήπως δέν «πειασεν ή πρώτη Σεπτεμβρίου; 
αλλη καμμ,ιά εις τό Γουδί παρέλασις θα γένη ; 
μ,ήτως όπάρχει ζήτημα κανέν ουρητηρίου ;  
δέν έβαλαν εις τό Δαφνί τάχα την πρώτη πέτρα ; 
δέν πέρασαν χαί τά σοφά του Ποιμενάρχου μετρ«;

Μήπως δέν εινε κίνδυνος νά φύγη χ' ή χολέρα 
χωρίς νάλάβη κι’ άπό μάς φιλοξενίας φόρον; 
μήπως δέν «τελείωσε μονάχα σι' μια μέρα 
τό έκτακτον συνέδριον τριών Αύτοχρατόρων ; 
τό συνδικάτο αρά γι ίέ» «μοιάζε κομήτης; 
τουλάχιστον μας εμει»ε κανένας λωποδύτης ;

Μήπως δέν έτελείωσιν ή δίκη του Λεβίδου ;
Κ’ αί συνεντεύξεις δηλαδή δέν πέρασαν τού Δοΰνη; 
Τουλάχιστον ακούεται γκάρισμα Στεφανίδου 
ή της κοντράλτος ή φωνή «τόν καφφενέ τοΰ Ζούνη; 
καί δπ«ρ σπευδαιότερον ώς προχαλέσαν σάλον: 
μήπως δεν «τελείωσαν αί παύσεις τών Ιασχάλων;

Ή  πυρκαγιά τοΰ παλατιού μή δεν έλησμονήθη; 
Μήπως τά διαζύγια δέν πέρασαν ήσύχως ;
Καί τάχα δέν εχνπασαν τών μοναχών τά στήθη ;  
ή μήπως δέν ίχάθηχεν άχόμη χαί δ Μϊχος;
Ό λα λοιπόν «πέρασαν καί δλα πάνε πρίμα 
χαί μοναχά σάς έμεινεν ή  ίδιχή μου λίμα!

Σκκπια

SHMEI.» .. .

Σ τό ν  ουρανό χα ί π ά .Ι ι ¿φάνηκαν οημεία  
Π ου π ρ ά γ μ α τα  σπουδα ία  β εβαίω ς άναγγέΛΑουν. 
Π οιός 'ζεύρει π ο ιά  στη γή μ α ς  θά ε.Ιθη τρικυμ ία  
K a l  π ο ιά  μ εγ άλ η  μ π όρα  ο ΐ ουρανοί, μ ά ς  στέ.ί.Ιονν· 
Σχοτίαθηχε χ θ ϊς  β ρ ά δ ν  όΜχ.Ιηρ' ή Σε./ήνη·
Τ ί τ ά χ α  ν ά  σημαίνη ή ίχ ·ίε ιγ ις  ¿ κείνη ;

Μήπως χ' ¿δω θά ΙΛΘη c¿ Μ γο ή χοΑ έρα,
Μή ό ΣχουΑοόδης véa  θά χάμη ετ α ιρ ία,
Μήπως σεισμός τινάζη  τή γή μ α ς  στόν á é p a ,
Ή  θίχω μ ε χ α ί  πάΛ ι χ αμ μ ιχ  ¿ π ισ τ ρ α τ ε ία ;
Μή v io  συνδικάτο στόν τόπο μ α ς  θά γίνη  
Ή  μήπως ό Τριχούπης πρωθυπουργός θά μ ε ίν η ;

Α υτά χ α ϊ &ΛΛα τόσα  χαθείς στόν νοΒ του β ά ζ ε ι  
'Ενώ θωρεϊ μ ί  φόβο τοΰ ούρανον τό  0όΑο·
Α π '  τήν ποΛ.Ιή τρομάρα ούτε μ ιΛ ιά δ ΐ  β γ ά ζ ε ι,  
K a l νοιώθει μ ιά  χρνάδα εις  τό κορμ ί του clio. 
Κ ατήφ εια  μεγάΛη κ α τέχ ε ι τά ς  'Αθήνας,
K a l  σιωπά, τ ί  κρ ίμ α  !  άχόμη χ ι ό Μ παοτίνας.

Μο»

Έξεδίθη έν Λειψία τυπωθέν χαί πωλείται παρά τφ ενταύθα χ, 
Βιλουδίω τό ΕΑΡ, μουσικόν τεμάχιον συντεθέν επί ποιήματος ά· 
ναλόγου, ούτινος χαί ποιητής χαί μελοποιός εινε Ó χ. θεμ . Πολυ- 
χράτης, απόφοιτος του ήμετέρου Ωδείου.

Επίσης εστάλη ήμΓν έχδοθεΓσα ή Κ α τ ά σ τ α σ ι ς  τ ώ ν  κ α τ ά  
τό π ρ ώ τ ο ν  έ τ ος  ε ρ γ α σ ι ώ ν  τ οδ Τ ε γ ε α τ ι χ ο υ  Σ υ ν
δέ σμου.
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ΧΑΡ1ΌΠΩΛΕΙΟΝ 
ΠΔΛΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΔ

Τό επί τής όδοδ Έρμου παρά τήν πλατείαν τοδ Συντάγματος 
μέγα τούτο χαί γνωστότατο» κατάστημα όσημέραι πλουτιζόμενον 
χαί τελειοποιούμενον καθίσταται εφάμιλλο» τών Εΰρωπαϊχών. Ίδρυ
σα» ιδιαίτερο» εργοστάσιο» φαχέλλων δύναται νά εχτιλή παραγγε· 
λίις τοιούτων με τιμάς 20 τοίς *], χατωτέρας εκείνων. Ό λα τά 
είδη της γραφικής εύρισχονται έν αύτώ. Κονδυλοφόροι τών ίδιορρυθ- 
μοτέρων γούστων χαί σχημάτων, πένναι, σφραγίδες χαρασσόμεναι 
ενταύθα, επισκεπτήρια «κτυποΰνται στιγμιαίο* χαί άλλα χαί άλλα 
ζλα χάλλιστα χαί είς τιμάς πάντοτε συγκαταβατικός.

ΟΙΝΟΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΝ
I V .  ΜΟΝΤΕΧΑ ΝΤΟΤ

Τό γνωστόν τούτο χαί χάλλιστον οινοπωλείο» μετεφέρθη εχ τής 
τέως επί τής όδού Μο νσ ώ ν θίοιώς του εις τήν γιιτονιχήν όδόν 
Βουλής «υρύτερον ήδη χαί μάλλον άνετο» δεχόμενο» τούς πολυπλη
θείς πελότας του.


