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*Η Δκνθυχ^ες τή ς  έφημερίδος, έ^μ τή ς  όοοϋ Ίπποχρά τους άριθ. 5 , παρά τ ή  πλατ«!?

δια οι τό,·*Ε||·>τερικ9ν 20 
ρ τού Ποινε.ίΐ*«(&ί«υ.

Έν Άθήναις, τή 7 ’Οκτωβρίου 1884.

Καί τους άγισυς ακόμη προσπαθούν να καταστήσουν όργανά των! 
Εινε βέόχιον δτι ή μετ’ εξαιρετικής εφέτος πομπής τελεσθεΤ?α τ.χ- 
νήγυρις τοϋ άγιου Διονυσίου του Άρειοπαγίτου εν τη Μητροπδλει 
ΐγένετο προς παρασκευήν κυβερνητικής διαδηλώσβως οίχτρώς ά- 
«τοχούσης. Τούτο μαρτυρεί καί ή έν τφ νοώ ασυνήθης παρουσία 
τοϋ υπουργού των έσωτεριχών εις δν ανήκεν ή φαεινή ιδέα, διότι 
πλανηθείς έκ τής ομωνυμίας δνόμισεν ότι ήϊύνατο ν1· μεταχειρισθή 
ώς όργανόν του τόν «γιον των ’Αθηνών, δπως χαί τον τής Ζακύν
θου. Άλλ* ούτε οΐ άνθρωποι ουτε οί άγιοι των ’Αθηνών «πατώνται 
ευκόλως καί τα στηρίγματα τής ΐσχύο; της εινε ήναγχασμένη ή χυ- 
δέρνησις νά έπιζητη πλέον εις τού; έτερόχθονας ή εις τούς ήρωας 
τών ειρκτών.

Ίσως ομως έπλανήθη ,τό|χ. υπουργός χαί έχ τοΰ τίτλοι» τού 
Άρειοπαγίτου, τόν οποίον εφερεν ο άγιος, χαί οόχι άδίχως, άφού ή 
δικαιοσύνη χατήντησε ταπεινή δούλη χαΐ έ'ρμαιον τών ορέξεων 
τών χοίερνώντων. Ευτυχώ; ή δικαιοδοσία τοΰ υπουργείου τής 
δικαιοσύνης δέν φθάνει χαί μέχρι τών βαθμοφόρων τοϋ Παραδείσου.

έπισημος ξένος κλειδούχος, Θά κλειδώση τα ώτά του διά νά μ ή 
άχούση περισσότερα χαΐ θά φύγη τό ταχύτερον.

Τώρα εξηγείται διατί δ χ. πρωθυπουργός άπέστειλε χατεσπε υ 
σμένως είς Πύργον ώς έπαρχον τόν χ. Κονδάχην. Βλέπει έξανι 
στάμενον αγρίως τόν λαόν χαΐ καταφεύγει εις τήν μόνην αΰτώ 
ύπολειπσμένην μέθοδον του Κονδαχίφ πάταξον.
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πης;ΊΌυ εμειναν μ; ,   _
ζάζης. Δέν εινε απίθανον, ε’άν έπιμείνη νά δοθή χαΐ χανέν 
¿(¡ΙΐϋΟ 811 ΓΟΪ»

Καί με τήν δικαιοσύνην ένεθυμήθημεν αΰτόν τόν επίσημον ξέ- 
νον, τόν χλειδοΰχον τοδ βασιλέως τής Σουηδίας, οστις ήλθε, καθώς 
ανα-/γίλλουσιν αΐ εφημερίδες, διά νά σπουδάση τα τής στρατιωτι
κής δικαιοσύνης. Ή στρατιωτική δικαιοσύνη παρ’ ήμΤν πνρέσχε 
*ατ’ αύτάς μάλιστα τάς ήμερας τόσα δείγματα πρωτοφανοΰς ορ- 
θοφροσύνης καί «συνήθους λογιχής μέ μερικάς αποφάσεις της, ώστε

Προσεχώς χαταπλέουσιν: Ή Καραχάξα, ό Κόρακας, δ 
Γκιώνης, ό Τσαλαπετεινός, ή Κ ο υ κ ο υ 6 ά γ ι α, με
γάλα θωρηκτά ναυπηγηθέ-τα έν ’Αγγλία τή παραγγελία τής 
κυδερνήσεως, ήτις άντΐ εθνικού στόλου δωρείταιείς τό ναυτικόν τής 
'Ελλάδος στΤφος κακών οιωνών πρός τιμήν ίσως τών περί αυτήν 
κρωζόντων απαίσιων άρπακτικών ορνέων.
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Είνε ή εποχή ιών άπόχρεω τής πολιτικής. Μή αρκουμένη 5rt 
κατ’ ουσίαν άγει πάντοτε τοιαύτας,ήθίλησε νά προσλάβη πλέον καί 
όλους τούς εξωτερικούς τύπους. Εις τήν πρόοδον τούτην έβωκεν α· 
ξιεπαίνως κατά γενικήν ομολογίαν έπαισθητήν ώθησιν ή παρούσα 
χυβέρνησις. Μεταμορφουμένη ή ιδία είς 11«ν~ολήν τής όδοΰ Έρμου, 
μεταμφιέννυει στρατιώτας είς πολίτας, κλητήρας είς τίμιους αν
θρώπους, Σερίους και Μαυροβούνιου; άλήτας είς φορολογούμενους 
"Ελληνας καί καταδίκους τοΰ Μενίρεσέ είς φύλακας τής δημοσίας 
τάξεως. Φαίνεται όμως οτι τα εδώ τελεσθέντα ει« μόνον τό πρώ
τον δείγμα τής εφαρμογής τή; άξιολόγου ταύχης μεθόδου, ήν σκέ
πτεται νά έπεχτείνη καί είς όλου; τούς λοιπού; κλάδου; τής διοι- 
κήοεως. Ουτω μεταχαλέσασ* ΐχ Τουρκίας ή προσεταιρισθεΐσα έχ 
τών άπομεινάντων εν Θεσσαλία Οθωμανών καδήίες και μουφτήδ»; 
πένας μετημφιεσεν αυτούς είς διχαστάς Βόλου. Κατ’ άλλον τρόπον 
άποδιίνει ήμίν αδύνατον νχ έξηγήσωμε̂ τήν έν.εΐθεν αγγελλ,ομένην 
«ίίησιν οτι δύο έςημερίδες ν.ατεδικάσθςσαν ϋπό τοΰ πλημμελειοδι
κείου εις δίμηνον παΰσιν.

*  *
Φαίνεται ότι μεγάλοι αγώνες παρασκευάζονται κατά τήν 

προσεχή σύνοδον τής Βουλής, ‘Όπως άπολαύση δέ αυτών άνετώ- 
τερον ό λαός γίνονται αί έν τψ βουλευτηρίιμ μετασκευαί τών θεω
ρείων είς άμφιθίατρον, έξομοιοϋν τελείως πλέον τήν ήμετέραν 
Βουλήν πρός ρωμαϊκόν cii'CUm.

* * *
Συνδυάζοντες τήν ανωτέρω αγγελίαν πρός τήν επίσης κατά τάς 

ήμέρας ταύτας άγγελθεΤσαν ελάττωσιν τής τιμής τοδ σίτου εύρί- 
σχομεν ευκόλως τήν κλείδα τής όλης πολιτείας τής χυδερνήσεως. 
Αίίτη περιλαμβάνεται άκριδώς είς τό έμβλημα τής παρακμής 
τής Ρώμης,νά παρέχη τοΰτέστιν εις τόν Λαόν penem el circeilSii, 
άποχτηνούσα οϋτως έξ ολοκλήρου αυτόν, Ή μόνη διαφορά εΐνε τά 
θεάματα τών εν τή ήμετέρα Βουλή πυγμαχιών εί·*ε πολύ αηδέστε
ρα τών εν τοΓς ρωμαϊκοί; ίπποδρομίοις αθλητών καί ό διδόμενος ή- 
μϊν άρτος μας παρέχεται διά τής άφαιρέσεως τοΰ ενδύματος καί 
όλων τών άλλων άναγχαιούντων διά τήν ζωήν.

* * *
Αλλεπάλληλοι αγγέλλονται αί εκ τών διαφόρων εμπορικών πό

λεων τοδ κράτους πτωχεύσεις. Ευτυχώς αί ίς αύτών ζημία: αν
τισταθμίζονται αμέσως, διότι εις έκάστην τούτων άνταποπρίνεται 
καί εν άρθρο ι τών υπουργικών εφημερίδων, 3ι’ ού ή οικονομική 
κατάστασις τοδ τόπου παρίσταται ροδινωτάτη.

* * *
Είνε γνωστά τά φιλοπόλεμα αισθήματα τοΰ ήμετέρου στρα- 

τοδ. Άλλά δυστυχώς βύδεμία περίστασις ϊδόθη εις αυτόν διά 
νά δείςη τήν ανδρείαν του καί αί φάλαγγες αΰτοδ πυκναί πυκναί
προδίδουν οτι οΰδέποιε ήσθάνθη τό πυ,„ τοδ εχθρού. Ευτυχώς εσχά
τως επενοήθη ή αραιωσις τών τάξεων αύτοδ διά τοδ χαρ · 
τοπαιγνίου καί ούτως εντός ολίγου με ήκρωτηριασμένα τά τάγμα
τα του καί ελλείποντας τού; βαθμοφόρους του θά δύναται νά έχη 
καί ολην τήν εξωτερικήν 5ψ:ν στρατού έπιστρέφοντος έχ τοδ πεδίου 
τών μαχών.

Τό πεδίον αύιό είνε δ πράσινος τάπης τώ< χαρτοπαικτικώντρα- 
πεζών καί θέατρον τοδ πολέμου τά υπόγεια τών μεγαλητέρων κα
φενείων τής πόλεως. Αί δέ ζημίαι είνε πολύ πλέον καταστρεπτι

κά! ή όσον ένομίζοντο μέχρι τοΒδε' αλλεπάλληλοι επέρχονται αί 
άγγελίαι τών αποδράσεων αξιωματικών, καταλαμδάνουσαι τό πλεϊ· 
στον μέρος τών ειδήσεων τών εφημερίδων. Μετά τάς τελευταίας 
λειποταςίας απόλυτος παρίστατ«-. ή ανάγκη νά έπιταχύνη δ κ. 
Vasseur τήν άφιςίν του διότι μετ’ ολίγον ακόμη δέν θά είίργ» πλέον 
τί νά διοργάνωση.

.  * * *
Οί αξιωματικοί «ύτοί τής οικονομίας είνε γεννήματα καί προϊ

όντα τής θαυμαστής άναμορφώσεως τοΰ στρατού ύπό τοδ πρωθυ - 
πουργοδ καί ¿φαρμόζουσι πρακτικώς τά δόγματα τής οικονομίας, 
τήν όποιαν πρεσβεύει ν.α: επαγγέλλεται ό κ. Τρικοϋπης.

* * *
Τί νά σκέπτεται άρά γε περί του σπουδαίου τούτου ζητήματος 

ή σοφή διάνοια ή ιθύνουσα τά στρατιωτικά μας; "Αγνωστον" πι- 
στεύομεν όμως νά μελετά τήν σοβαρωτέραν αύτοδ οψιν, χατά πόσον 
δηλαδή αί χποδράσε-.ς αύται δύνανται νά υποβοηθήσουν τούς νέους 
προβιβασμούς.

Τ Η 3S H M E P A S

J  ιαόηλώ σεις φοβεραί ε ις  τήν ' ΕΛ Λ άόα δλην. 
ε ις  τόν Λαόν ο ί ρί/τορες μ ιλούν  μ ί  μ α ύ ρ α  ρούχα, 
χαί μόνον είς τών Α θηνώ ν τήν ηρεμούσαν π όλ ιν  
χ αμ μ ία  dev ακούεται ζητωκραυγή ή γιοΰχα.
Μ ετά τήν ό ια ό ή λ ω α ν  εμπρός τών β ασ ιλ έω ν  
ήσύχασαν τά  π ν εύμ ατα  τής πρωτιυούοης πλέον·

Τ ί θά γένι] d ir  ε ίμ π ορεί χανένας νά προίάη, 
χύ άν  πότε πότε φοβερός αναβρασμός ύ π ίρχη  
χαι ά ν  ¿ζητω κραύγασαν τόν κύριον Α εβίόη , 
αυτό  μ ο ν ά χ α  τοκαμαν 'στο π ε ίσμ α  τοΰ Ν ομάρχη· 
χα ί άν  χ αμ π άνα ις  εζαφνα ήχούσθησαν τήν Τρίτη, 
τήν μνήμην έω ρτάζομεν τού Ά ρ ειο π α γ ίτη .

Κ ι ά ν  θυμωμένο β λ έπ ετ ε  κανένα  συμπολίτη  
ν ά  χάνη μόνος σχή μ ατα  μ ε χ έ ρ ια  χα ί π οόάρ ια , 
θά 'πή πώς κάπου έσπασε ή άτυΛής τον μύτη, 
γ ια τ ί προχθές όέν  άναβαν  τών όρόμων τά  φ ανάρ ια  
χ /  άν  όήτε χυνι/γούμενον κανένα  ε ις  τόν όρόμον, 
τόν κυνηγούν είσπράχτορες μ ετ ά  νπαστννόμων.

Κ α ί άν , ενώ είρηνιχαί κοιμούνται α ί  Ά θή ναι, 
φωνή ά γ ρ ια  ίζαφ να τά  ω τά  σας  προιιβάΛΛη,
Ώ  / μή ν ο μ ίσ ιΐΐ  x f  αυτή ζητωκραυγή πώς είν ε ... 
κάποιος βαρύτονος βραχ&ς βαθύ μ ι  ν ό ρ ε  ψ ά λ λ ε ι, 
χι a r  συναθροίσεις βΛ έπετε, μή αίσθανθήτε φρίκην 
θά ομιλούν γ ιά  τού Μ ελά τήν νέαν  όιαθήχην.

K i  ά ν  τριγυρίζουν μ ερικοί χοντά  είς τό Π α λ ά τ ι  
τόν ϊπποσιόηρόόρομον προσμένουν τοΰ Φαλήρου 
XI άν  βΛ έπετε β ιαστ ικ όν  πο.Ιύ τόν Κ ασσιμ άτη , 
τρέχει 'στ< ύ Χ ό λ ό ε ν  συνοόός ωραίου ποόογύρου, 
χαί ά ν  χι’ ¿μένα βΛ έπετε καμ μ ίά  φορά τρεχάτο , 

ήμερολόγιον θ.ί β γάλω  τι! Σ αββάτο·

SOURIS
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SOBAFOCT
Ta 5«τρβν τό πολιτιχόν xai πολιχόν επίσης 
από τίνος φ«γγο6θλεί χαί βδύνεται συγγράνω; 
χαί διαφόρους δίδουσιν εις τούτο εξηγήσεις, 
φρονούντες ή συντέλεια πώς ηλθε του αίώνος. 
Έ ν  τοότοις τό φαινόμενο» ημείς ανερευνώντες, 
φρονούμε» πώς ΰπάρχουσι παραπολλοί πεινωντες.

Έ ν  πρώτοις έξ επαρχιών αντίθετοι είδήσιις 
«ΰρίσχονται έν διαρχεί σπουδαίςι διαμάχη, 
χαί σχηματίζει b λαός ^εβαίας πεποιθήσεις 
πώς πόλεμον εμφύλιον θα ϊχωμιν έν τά^ει.
Προς τούτο 8έ, ώς φαίνεται, άρχίνησαν£«σχάτως 
μεγάλαι ιίροπαρασχιυαί «ΐς δλον μας το κράτος.

Άλλα «ΐς τήν πρωτεύουσαν τβύ δλου βχβιλείου 
άπό τίνος επικρατούν χρυφαί διαδηλώσεις- 
χαί ι’ ν« λέγουν οιωνός πολέαου εμφυλίου 
a! (κ λαού περίεργοι τοιαύται συγχεντοώσεις. 
Διότι, «αν χρίνωμεν εκ των εφημερίδων, 
ήγγιχε πλέον b καιρός μεγάλων καταιγίδων.

Kai τί δηλούν ai τού καιρού μεταβολαί εσχάτως ; 
καί διαιί b ουρανός έν πλήρει μεοημδρίμ 
τήν μίαν ώραν σκοτεινός χαί σύννειρ* γεμάτος, 
τήν άλλην ώραν b αυτός να λάμπη «ν αιθρίμ; 
Άλλ* όμως τί έσήμαινιν ή έχλειψις σελήνης ; 
τί άλλο «ΐμή σύμβολον πολέμου xai ειρήνης ;

Κ ’ τ  άφιξις τού χαθενός ενταύθα λωποδύτου 
καθώς xai ή πανήγυρις προχθές ή γινομένη 
Διονυσίου τού ποτέ xai Άρειοπαγίτον 
τί άλλο «ΐμή πόλεμον νομίζ«τ* σημαίνει ; 
Διότι «ΐς τάς έορτάς xai «ΐς τάς συναθροίσεις 
πολύ σπουδαία πάντοτε έπίχειται ή λύσις.

ΔΓ δ λ’ αϋτά χι’ ό βασιλεύς προς τό παρόν θά μ*ίνη 
δπό τής Δ«χ«λ«ίας του τάς χλοεράς μυραίνας 
χα) μέχρις ού άσφαλισθή τού έθνους ή «ϊρήνη 
μαχρόθεν τηλεγραφιχώς θα βλέπη τάς ’Αθήνας.
Πρός τούτοις χ’ «ΐς ς«ίμ«τρον αυτών μςτ’ οΰ πολύ 
συνέρχεται όριστιχώ; τού έθνους ή βουλή.

GUERRIER

JL
Λ^ΤΕΙΛΟΙΛΆΖΛΙνΙ ΑΤΑ

*0 Chamfort Ιλιγ«ν Ϊτι Ϊταν ήκουεν ιεροκήρυκα άγορ«ύοντα 
έπείθετο όριστικώς π«ρί τής ανυπαρξίας τού θεού' ϊταν δε πάλιν 
άνεγινωσκεν ΐργα εθνικών συγγραφέων τόσον ώργίζίτο διά τήν α
σέβειαν, ώστε «γίνεις ό καλλίτερος των χριστιανών. Άπαραλλά- 
κτως τόβον επιδεικτικοί εινε αί πίρΐ τών έν ταΤς έπαρχίαις διαδη- 
λ.ώσεων αφηγήσεις τών αντιπολιτευόμενων ανταποκριτών, ώστεπεί- 
θ·ταί τις ίτι πάντως όλιγώτερα θά Ιλαβον χώραν. Καί βλέπων έξ 
άλλου τήν περιφρονητικήν ύβριστ'χότητα καί τάς Ορασυτάτας άνευ

αποδείξεων έξ ολοκλήρου διαψεύσεις τών υπουργικών ΰπό τόσης 
αηδίας καταλαμβάνεται. ώστε αποφασίζει να παραδεχθή ακριβώς 
τά ολως έναντία ώς αληθή.

* * *
Μετ' άκρας εύχαριστήσεως βλέπομεν δτι ό λογικώτατος τρόπος 

τού σχέπτεσθαι, δν ύπεδείξχμεν εν(τψ παρελθόντι φύλλω, τού έπί 
Μαζαρίνου έφημεριδογράφ5υ ¿στις έπί τή αγγελία τού θανάτου 
τού καρδιναλίοο δεν ήθελε νά πιστεύση ούτε τούτο ούτε τό εναν
τίον, ήρχισεν άποκτώσα και άλλους οπαδούς. Ούτως ό εΐσαγγελευς 
κ. Καρύδας ΰπεστήριξε σοδαρώτατα προχθές έν τή δίκη τού κ. 
Λεδίδου ότι αί συνεδριάσεις τού δημοτικού συμβουλίου δέν εινε 
ούτε μυστικαΐ ούτε φανεραί.

* * *
Έν τη είρημένη δίκη δέ καταρανής εγένετο ή στενοχώρια τού 

αξιοτϊμίυ εϊοαγγ«λ*ως μή Οέλοντος έ; Γσου ούτε τήν ύπόληψιν 
τής κοινωνίας νά χάση ΰποτασσςμενος έξ ολοκλήρου εις τάς ορέ
ξεις τής κυδερνήσεως καί τήν εύνοιαν τών προϊιταμενων του νά 
διατηρήση. Έν άναλόγψ στενοχώρια εύρεθείς καί ό γνωστός φιλό
σοφος όνος, ό έπονομασθείς βίίηυβ ιηε̂ ρΐιγσίουε, απίθανε τής 
πείνης, μή γνωριζων ποιαν τών εκατέρωθεν αϋτοϋ τεθειμένων ίσων 
μερίδων άχυρου νά προτίμηση.

* * +
Πληροφορούμεθα ότι γνωστός βιβλιοπώλης λίαν προσεχώς εκ

δίδει πλήρες ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ προς χρήσιν τών φιλόθρη
σκων τών μελλόντων νά διεκδικήσουν τό αξίωμα τού δημοτικού 
άρχοντος ή τού βουλευτού κατά τάς προσεχείς έκλογάς. Ή ώ- 
φελιμότης τού τοιούτου βοηθήματος κατεδείχθη πλέον ή επαρκώς 
ίδια εσχάτως ώσ:ε περιττόν θεωρούμεν νά προσθέσωμέν τι πρός 
σύστασίν του. Ό ρηθείς εκδότης εφιλοτιμήθη νά τό κατα· 
στήση 0σφ τό δυνατόν συντελεστιχόν πρός τόν σκοπόν, δι* δν 
-προώρισται, επιστήσας κυρίως τήν προσοχήν του εις τήν ακρίβειαν 
τού καταλόγου τών από τής εισαγωγής τού χριστιανισμού μέχρι 
σήμερον επισκόπων Αθηνών.

ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ ΡΟΜΗΟΓ
Πρώιμα πρώϊμα έχδίδεται αύτήν αιεέσως τήν ερχομένην «65a- 

μάδα, τό περιε^γότιρον τών ημερολογίων «σα εζ«βόθησαν μέχρι 
τούδε. Άρχει νχ σάς είπωμεν ότι ει>« ώς ή όμώνυμος έφημερίς όλω 
στίχους απ’ αρχής μέχρι τέλους συμπεπλεγμένους εις χιλίων ειδών 
προφητείας, εορτολόγια, διαλόγους, κωμωδίας, ποικίλα μέτρα χαί 
σταθμά. Καλλιτεχνιχώτατον εξώφυλλο» σας εισάγει χαί τό περνάτε 
γρήγορα γρήγορα όλο» μιχρόν, σύντομον, ευχολοχώνευτον χαί εύθη- 
νίτατον. ’Αγοράσατε το 1

ΧΑΡ1ΌΠΩ ΑΕΙΟΝ 
Π ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖ1Λ

Τό επί τής όδοϋ Έρμοδ παρά την πλατεΓαν τοδ Συνιάγματος 
μέγα τούτο χαί γνωστότατο» κατάστημα όσημίραι πλουτιζόμενον 
χαί τελειοποιούμενο» καθίσταται ΐφάμιλλον τών Κύρωπανχώ». Ίδρύ- 
σα» ιδιαίτερον εργοστάσιον φαχέλλω» δύναται νά έχτελή παραγγε 
λίας τοιοΰτων μέ τιμάς 20 ιοΓς ·], χατωτέρας ίχίί»ων. "Όλ- τά 
είδη της γραφικής ιΰρίσχονται έ» αΰτώ. Κονδυλοφόροι τών ίδιορρυθ- 
μοτέρων γούστων χαί σχημάτων, πένναι, σφραγίδες χαρασσόμεναι 
ενταύθα, επισκεπτήρια εχτυπουμενα στιγμιαίως χαί άλλα και άλλα 
δλα χάλλιστχ χα! εις τιμάς πάντοτε συγκαταβατικός.


