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Τιμή ίΐη τ ίχ ? συνδρομής προ 
‘II  ώ'.ΐ’θυντι

«ϊρομής πρίπΛηρωτίχ· ο:χ μεν το Εσωτερικόν δριχμαί νί*1 12, δια δ* τό ’Εξωτερικόν 20 
;ς τής «φημιρίδσ;, έχ. τής όόσΰ Ίπποχρχτους αριθ. 5, παο* τή.πλατείμ τού Πανεπιστημίου.

Έ ν  Άθήναις, τή 7 ’Απριλίου 1885

Α Π Ο Κ Α Λ Τ Τ ΙΤ Η Ρ ΙΑ ^Γ Ο Ϊ  Μ ΕΓΑΘ Η ΡΙΟ Υ
Ο ί «αλαιοντολόγοι, οί άναλαμβάνοντες τήν εξ ολίγων μόνον 

περισωζομένω* ¿στών συναρμολόγησιν τού σκελετού προκατακλυ
σμιαίου τίνος ζώου, έχλιπόντος 
τίνος μαμμούθ, ή μασιόδοντος, 
αναγκάζονται, φυσιχψ τφ λόγψ, 
προς τούτο νά δποβληθώσιν εις 
μαχράς και επιπόνους έρευνας 
χαί αναδιφήσεις. Τό Ιργον ή. 
μών,ευτυχώς,προτιθεμένων έ^·- 
εΰχαιρίμ τών σημερινών έχλ^. 
γών, νά προσφέρωμεν εις τβ̂  
ήμετέρους άναγνώστας δσφ τ& 
δυνατόν τελείαν εικόνα τού μ*, 
γαθηρίου, δπερ άπό μαχρού 
μαίνεται τλν ’Ελλάδα π£ααν 
ητο χαΐ άχοπώτερον χαΐ εύχε- 
ρέστερον.Διότι δένέπρόχειτο νά 
άναστήσωμεν άπό Τής τέφρας 
τού παρελθόντος προαιώνιόν τι 
χαι εχ πβραδόσεως γνωστόν 
ζώον, αλλ’ απεναντίας νά συ- 
ναρμόσωμεν χαί χατατάξωμεν 
έκαστον έν τη οικεία θέοει, ή ίλ  
μέρη τέρατος αρτιμελούς, ζών- 
τος έν μέσφ ήμών, χαί ζώντος 
έχ τής έχμυζήοεως πάβης τής 
ζωτιχότητος χαί τής ϋλ«Χ|ς, 
ήμών ϊσχύτς. Εινε άληθ ί® ϊ«Η  
τόν κόπον χαί τήν δυσχέρειαν 
ήν θά έδοχιμάζομεν, μή γνω- 
ριζοντες πώς νά άπαρτίσωμε* 
τέλειον δν έξ ολίγων άπολία ■ 
πομένων λειψάνων αυτού, 
τιχαθίστα ή αηδία χαί ή α’-  - /“ /ψ
ποιροπίαβις πρό; τόν βόρβορον δντινα φαγκαζόμεθα νά άναδεύ- 
σωμεν δπως ϊξαγάγωμβν τά διά τόν ηθικόν σκελετόν τού χ. Τρι- 
χούπη αναγκαία συστατικά: ρυπαράς, ήτοι, επιχειρήσεις, συνεχείς

εξαπατήσεις, αλλεπαλλήλους φεναχισμούς, ακολάστους σπατάλας’ 
άντεθνιχάς συνεννοήσεις, άχατανομάστους καταδολιεύσεις, άγνώ- 
στςυς μέχρι τοΟδε νοθείας θεσμών χχ ι πολιτεύματος, έξεύτελιστι- 
χάς ταπεινώσεις. Δόν αΛεθαρρύνθηιεεν έν τούτοις χαί πρό τοιαύ- 
της εργασίας, δυναμένης νά χινήση εις έμετον χαί τόν άμβλύτερα 
Ιχοντα έχ φύσεως τά οσφραντικά νεύρα, θέλοντες έν τή ημέρα 
ταύτη, ήτις θά άποφασίστ, ού μόνον περί τής τύχης τού παμφάγου

τέρατος καί τού περί αυτό δου
λικού έξ άέργων κηφήνων χαί 
έξωνημένων αυλοκολάκων επι
τελείου, αλλά χαί περί τής τύ
χης τού έθνους καί παντός δ,τι 
άπέμεινεν άγνόν χαί τίμιον 
χαί αδιάφθορο» έν τώ τέπιρ 
αύτφ, θέλοντες νά παράσχω- 
μεν αισθητήν τινα ένσάρχωσιν 
τής απεχθούς πολιτικής, ήτις 
διέπει τά έθνιχά πράγματα άπό 
τριετίας, δπως οί εκλογείς ου
δόν λησμονήσωσιν έχ τής σα- 
πρίας χαί τού βορβόρου τού 
παρελθόντος, έν ο?ς χαταχε- 
χωσμέναι αί ύπουργιχαί χάλ-
παι άναμένουσι λευχάς
ψήφους I

Τήν αηδίαν ήν ήσθάνθημεν 
ήμεΤς δπως χαταρτίσωμεν τήν 
εικόνα ής σήμερον έπισήμως 
τελούμεν τά αποκαλυπτήρια, 
πιστεύομεν, οτι θά συμμερι- 
σθώσι χαί οί έχλογεΤς χαί ’ δεν 
θά όχνήσωσι νά απαλλαγώ« 
τού ειδεχθούς συστήματος, δ
περ συνοψίζει πρό τών όμμά- 
των των ολόκληρον, άφορώντες 
ποός τούς υποψηφίους του, οΰχί 
ώς πρός άτομα, άλλ* ώς προς 
στοιχεία συντελεστιχά είς τήν 
διατήρησιν έν τή ζωή χαί 

χραταίωσιν αύτού, ύπό δρους πολύ περισσότερον δυσφορήιους εκεί
νων ύφ’ οΰς έβίου μέχρι τούδε.
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Άνδρες ’Αθηναίοι

Ή λθε τέλος πάντων ή ήμέρα τής δυνάμεώς σας, προσέξατε 
να τήν χρησιμοποιήσατε καλώς. .._ ; · . >

Τρία έτη έπιχάθηται επί τοϋ τραχήλου # ^  ή χακός εφιάλτης 
τής πατρίδος οας, ή ήμερα αΰτη δΰναται νά σας Ιχδιχήση δύ  τα 
τρία ετη τών παθημάτων σας χαί να σας προφύλαξη είς το μέλλον 
άπό χειρότερα.

"Ο π ο υ  Τ ρ ιχ ο ό π η ί

αυτό πρέπει νά εΤνε το σύνθημά σας. ’‘Αν  σάς έμάστισεν ή πένία, 
άν σάς άφήρεσαν και τό τελευταίον ένδυμα οι φόροι, αν σάς έπνιξε 
το πετρέλαιο», ο χαπνάςν-- *« ♦πίρτωί'ό-σίνσς;- τό δαϊμβλόγιον, άν 
¿ταλαιπωρήθητε άπο τήν ουμμαχίαν τών χυόεμνωντων με τούς *ρ- 
παγας τοϋ χρηματιστηρίου, άν δεν υποφέρετε τήν χλεύην τοϋ έξευ- 
τελισμοϋ τοϋέθνιχοϋ στρατόϋ, άν θέλετε νά,.προφυλάξητε τό έθνος 
σας από τήν χρεωχοπίαν, άν σάς είυε. ανυπόφορος ή δυσωδία τής 
Κωπαΐδος χαί τοϋ Καταχώλου, άν θέλετε ν’ άπολευθερωθήτε: από 
τον ζυγόν τοϋ Σχουλούδη, τοϋ Δεμάθα, τοϋ Καζάζη, τοϋ Λαπαθιώ- 
τον, προοέλθετε είς τάς χάλπας με το σύνθημα

- "Ο ίτου Τ ρ εχο ύ π η ς μοεΟρο

Όπου αίσθανθήτι οσμήν πετρελαίου, χαπνίϋ, χαυσ 
Μ Α Ϊ Ρ Ο !

"Οπου εννοήσετε άχρείαν συναλλαγήν εχουσαν σχοπόν 
δέσμευσιν τής ελευθερίας σας, Μ Α Τ Ρ Ο !

"Οπου έννοήσετε δόλον χαί υποκρισίαν χρός έξαπάτησιν χαί 
έξυπηρίτησιν τών καταχθονίων ύπουργιχών συμφερόντων, Μ Α Τ Ρ Ο .

Άνδρες Αθηναίοι I
Ευδαίμων όστις έξ υμών ρίψη τό πρώτον μαϋρον σφαιρίδιον εις 

τάς χάλχας τών ύπουργιχών υποψηφίων. Διότι είνε αύτό φ ί λ ο ς  
επί τοϋ οποίου θά χαθήσωσι μυριάδες άλλα, τά οποία μετά τήν 
διαλογήν έχχολαχτόμενα, ώς πένθιμα πτηνά, θά έξέλθωσι τής 
χάλπης χαί θα περιτριγυρίσωβι τήν Τριχουπιχήν συμμορίαν χρώ- 
ζοντα τόν έπιτάφιόν της.

¿ΓΤ

Μεγάλη ζήτησις τενεχέδων κατά τάς τελευταίας τοτύτας ήμέ- 
ρας επικρατεί είς τήν πόλιν μας χαί είς τάς πλείστας τών επαρ
χιών πόλεις, χάριν τών άπανταχοϋ ύπουργιχών υποψηφίων, άλλα 
τό ίμπόρευμα σπανίζει, διότι τό κρατεί ζηλοτύπως ή  χυίέρνησις 
ή Ιχουσα είς τήν εξουσίαν της τό πετρέλαιο·» μαζί με τούς τενε
κέδες. Έ κ  τών ύστέρων εξηγείται ή τόση στοργή τοϋ χ. Τριχού- 
πη πρός το μονοπώλιον αύτό τοϋ πετρελαίου’ ¿φοβείτο ό άνθρωπος 
ν’ αφήση τους τενεκέδες είς τάς χεΤρας τοϋ >αοϋ!

Πώς καταπίπτουν οί μεγάλοι άνίρεςί.

* 0  μέγας σατράπης νή ς 'Β ύ  λάδεςι ό διχέφαλος υπουργός, ό 
φίλος τοϋ χ. Δεμάθά χαι τοϋ χ. Καζάζη, ό έχων εις τήν ¿ξουσίαν 
χαπνοφάντας, χλητήρζς μετεμφιεσμένους, φυλακισμένου; τοϋ

•4 ' * \
Μενδρεσέ χαί' τόσα ί /^ 9  ¡ρχα·**, διά νά διειπρχήσρ μίαν άθ)ααν 
χαί ελεεινήν διαδήλοΜΐ* «ατέφυγεν είςυ^ιέλεος τοϋ οίχαδσάπό- 
του του I Καί ¿γ^έθο-μέ* τοιαύτη διαί^ωσις άπό έχ»τό* Β ε - 
ρβυτίανσύς, προς μεγάλην φαιδρότητα τώ#Άθηναίων’,φες τό Ψ  ο
χ  ι * 'ό  ν.”Τ ί  συμπτωσις ονόματος 1 περιμέν^·' νά ενίσχυση 
τούς υποψηφίους του ό πρωθυπουργούς, εις τήν έδραν αύτήν τής 
ισχύος έου, άπό ψ υ χ  ι χ ό ν το® χ. Νΐχήτα.

Έτέρα διαδήλωσις διωργανώθη ύπό τών πραχτόρων τοϋ ύπουρ 
γείου, άποτελουμένη έ» έχατόν χ τ ι σ τ ώ ν  εν άλλοις λόγοις 
Τ σ ο ύ σ 13ω-ν;' ̂ ηνβς ¿ζητωκραύγασαν ύπέρ τοϋ χ. Τριχούπη 
τοϋ μέλλοντα^ ν$ Ιλευθερώση διά τοϋ ανθυπομοιράρχου Λαπα- 
θιώτοι» τήν Ήπειρον καί τήν Μακεδονίαν.

Ώ στε ιδού ¿φαρμοζόμινον χατά γράμμα τό πρόγραμμα τοϋ χ. 
Καλλιγδ. Ο ί χτίσται εινε οί ο ι κ ο δ ό μ ο ι ,  τούς όποιους ζητεί 
ή χυίέρνησις δια ν’ ανεγείρω τό μ ιγα  χτίριον τής δόξης της!

'-Γϋ

Λυπούμεθα διά τήν απόνώρ.,'™ τΛ «·Καφσιματη** του *χλο- 
γιχοϋ άγώνος χαίθλιθόμεθα ■»«* '»ι*1 τήν Ιξαφανιβιν τής
ιστορικής αύτοϋ μορφής άπό τοϋ συ%’λ9ϋ τοϋ χοινοίουλίβυ. Αλλ 
ό ευτυχής ¿φβυρέτης Τού νοσαέτεον ίκ .,εκί ,η  *Λτ9’,
στασι» τών πνευμάτων καβ* άς ημέρας ή, 'β αφ®«“ μέ'ιββ Ψ“Χ ?  * * 1 
σώματι ιίς τόν μέγαν πολιτιχόν τουάρνηΥό. ’’ , ? «αρηγορηται 
μως ό κ. Κασσιμάτης* τόσοι όμόφρονές του ό.11 ^  _3ΐν **β# 
ή άχουηίως ¿χτός τής βουλής, ώσιε δι’ αάτώ» ήμ "**
τίση μώτ» . . .  ίΙάρα-Κάτω θτυλήν διά νά περνά τα1» “ Ρ** του.

.  .  ·■

Κάχιίτος οιωνός ητο διά τον χ. Λομβαρδόν ή μετΛ^φις' αυτσ^ 
διά τά ΐγχαίνια τοϋ σιδηροδρόμου είς Κόρινθον χάί ήί δίαίόίθΐςι 
του διά τής Κακής Σκάλας, τήν οποίαν χαί εξύμνησεν «ς’τήν' 
θαυμαστή» πρόποσίν του. Περιμένομεν ν’ άχούτωμεν τί θά· ειπ# 
μετά τήν διάόασιν τής άπειράχις χειροτέρας Σκάλας, τών σήμέ" 
ρινών έχλογών.

\ί*$> '

ΜΑΥΡΟ ΟΠΟΥ ΤΡΠέΟΥΠΗΕ
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ΕΚΛΟΓΙΚΑ

—  Κατω το 'ϊ*π·υργεΓο !
—  Κάτω !
—  Μαϋρό του.

MeSfi tew.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ Α Τ Τ ΙΚ Η !

Τον ¿γώ·ΐ3 :ής άντιπολντεόοεως ΰπεοτήριξεν © «ΆσμοδαΤος» 
τοΰλάχιβτον μεθ’ δτης tot άγώνα τού χριετιανιβμοθ οι πρώτοι 
αυτού άπολογηταί καί κήρυχες, ζωηρότητος, θέρμης καί αύτα- 
παρνήοεως. Δια τούτο, εννοείται, δτι έν Άθήναις, τη πρωτευούοη, 
δπου ιδίως πρέπει νά παταχθη ή χυβέρνηβις, δεδηλωμέναι είνε αί 
γνώμαι καί αί επιθυμία! αυτού. ’Αλλά τόν αγώνα τούτον τής άν- 
τιπολιτεύβιως, νομίζει δτι ©χι μόνον δεν παραβλάπτει, άλλ’ απε
ναντίας ένιοχύει καί κρατύνει έκφράζων τάς υπέρ τού κ. ’Apt* 
ατείδου Οιχονόμου ουμπαθείας του. Όποιαδήποτε τόοφ οημαί- 
νουαα ίκα/ότης δεν πρέπει να μένη εκτός τής βουλές, κατά πολύ 
δε μεγαλειτερον λόγον, ώς έν τή προκειμένη ταύτη, οτε ή δό- 
»αμις αϋτη ει>ε πλέον ή βέβαιον,οτι δεν θά έπιρρώοη, προατιθεμένη, 
τήν κυβερνητικήν άχολαοίαν, ούτε θά έργαοθη εις ουγχάλυψιν 
τών υπουργικών αιοχών, ούτε θα χϋψη ,ηίρ κεφαλήν προ τού Δα* 
λαίλάμα τής εν Έλλάδι πολιτικής διοώβιρά;. Διότι τόν κ. Οιχο- 
νόμβν, ειαερχόμενον εν τη βουλή, αύτάίτ* προηγούμενά του ύπο- 
χρεοϋβι»νά άποβή είί τών πρωτίστων' εργατών του καθαρισμού 
τών πολιτικών οταύλων του Αύγειου, έν οίς από τόβου χρόνου 
καταυλίζεται ή τοϋ παρελθόντος κααοήθεια καί άχολασία, βυντελών 
εΓπέρ τις καί άλλος, εις τήν έπιχράτησιν και έμπέδωσιν ΰγιεβτέ- 
ρων καί ήθιχωτέρων πολιτικών αρχών.

Άλλω ς, τιθεμένου δτι ή βουλή πρέπει νά εινε οΰχί άουλον «- 
μεριμνομερίμνης διά πάντας τους πρός πάοαν άλλην εργασίαν 
ανικάνους ή σταϊιον έξασχήσεως τής γλώσσης πολυλόγων άνοήτων, 

¡■’4  ύψίστη ενφρααις τής ζωτικότατος, τής άναπτύξεως/τής πνευ- 
ιύος τοϋ τόπου, πρός τελειοτέραν διατύπωσιν τής όποιας 

cat πασαι at έν’ αύτώ δυνάμεις, πασαι αί ύπερο· 
«έ·ότητεο· τιθεμένου, λέγομεν, τούττυ, δεν πιστεύο- 
<ς ό άαφιββητήβων δτι άπό τοϋ βουλευτικού περιβόλου 
ιίπη δ κ. ’Αριστείδης Οικονόμος, δν ή πλέον ή γνω- 
ιάχαταπονήτου ϋπεραοπιστού τών εργατικών τάξεων 

ίτορος, χαί ώς δεξιού οικονομολόγου, χβι ώς δια* 
χαί ώς δημοσιογράφου μεταξύ τών εύδοχι-

—  Τα μάτια σου τίσσαρ«’ Μ*»|'^*^"ώ^ρη·ιϊ*εΓ4*β·' *  
ύπουργικούς !
—■· *0  Ρετσίνας μοϋ είπε ...
—  Αυτός θα φάη πρώτος τή ρετσινιά. ΈμεΓς οί Πει
ραιώτες Ss θέλουμε κατεργαριού;.

—  Δεν επήρες καί σΰ ά/αρρωτιχή άδεια;
—  Μ ’ εμυρίστηχαν πώς είμαι του Δεληγεώργη.

■4νεο^ηινυεν έν πά*η άλλη χώρα, ¿να τών άπα- 
τη^ιφίοδον και τήν άνάπτυξιν αυτής παραγόντων 

^^χώι.εκείνων δυνάμεων, αΓτινες, έπ* ούδενι 
• '^ήάένωςιν άχρησιμβποίητοι.


