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Τιμή ετήσιας συνδρομής προπληρωτέας δια μί» το ' Εσωτερικόν δραχμαί νέαι 12, δια δε τό ’Εξωτερικόν 20 
Ή  Διεύθυνσις τής εφημερίδας, επί τής όδοΰ Ίπποκράτους άριθ. 5, παρά τή πλατείς τού Πανεπιστημίου.

’Εν Άθήναις, τη 14 ’Οκτωβρίου 1884.

Σ Κ Ν Ι Π Ε Σ

¿ον φορτίον φόρων προετοιμάζει διά τήν ράχιν 
τού ύπέρ τό δέον υπομονητικού έλληνικού έθνους 
δ πρωθυπουργός μας. Ώς νά μην αρκεί ή φοβερά 
έξάντλησις, ώς νά μήν άρκεΐ ή πανταχόθεν έγει- 
ρομένη κατακραυγή, αυτός απτόητος εξακολουθεί 
νά κυλίη τό ταλαίπωρου έθνος είς τό βάραθρον 
τής άπωλείας. Όφείλομεν όμως νά όμολογήσω- 
μεν δτι οί νέοι φόροι, οί άφορώντες τό μονοπω
λίου τού πετρελαίου καί των σπίρτων, ύπηγορεύ- 
θηοαν οΰχί τόσον έξ οικονομικών λόγων, όσον εκ 
λόγων φρονήοεως, διότι τάς ήμέρας ταύτας καί 

με τάς εύνοϊκάς διαθέσεις τάς οποίας τρέφει ό λαός διά τήν κυ· 
βέρνηοιν του, κινδυνώδες θά ήτο νά έχη πρόχειρα τά μέτρα τής 
πυρπολήοεως.

Κατανοήσας ό κ. Βαλλιάνος τόν λόγον διά τον όποιον έπέμειν 
νεν δ πρωθυπουργός ν* άνεγερθώσιν φυλακαΐ είς τήν πρωτεύουσα- 
διά τής έξ ένός έκατομμυρίου δωρεάς του, έδηλωσε ρητώς ότι 
διά τοΰ ποσού εκείνου έπιθυμεΤ ν* άνεγερθη παρά τό Πανεπιστή- 
μιον κτίριον βιβλιοθήκης.

Ό γενναιόδωρος έλλην είδεν έκ τών τελευταίων έν τη πρω- 
τευούση διαδραματιοθεισών σκηνών δτι δ πρωθυπουργός ήθελε νά 
Ιχη σιμά του διά πάσαν περίστασιν μεγάλην καί καλώς έφωδια- 
σμένην αποθήκην όργάνων χρησίμων διά τάς διαδηλώσεις του.

Διατί τάχα εις τά προοίμια τής ένάρξεως τής βουλευτικής 
συνόδου αποφασίζει δ υπουργός τών εσωτερικών νά μεταβη είς 
Ζάκυνθον;

Προβλέπει τάς μελλούσας χοινοβουλευτάϋς στενοχώριας καί 
θέλει ν’ «ναπνεύση τόν πάτριον αέρα και ,V. «νακουφισθή έπ’ ό- 
λίγον διά ν’ άντλήση δυνάμεις ή άναλογιζόμενος τάς αμαρτίας 
«υ θέλει νά δεηθη εις τόν προστάτην του άγιον;

Ίσως" άλλά τό πιθανώτερον εινε δτι τά γ Α ο ύ χ α τά δποΤα

έφαγε κατά τήν ημέραν τής διαδηλώσεως τού έκάθισαν είς τό 
στομάχι καί θέλει ν’ άποζημιωθή με ολίγα ζακυθινά «ζήτω δ α
φέντης !»

Καί δμως πόσα έχει ν’ άκούση ακόμη!

’Ιδιαίτερος υπηρέτης ειχεν όρισθή υπό τού Φιλίππου δπως δ- 
πενθυμίζη αΰτώ οτι είνε άνθρωπος. Ύπό τής κυβερνήοεώς μας 
ώρίσθη Ιδιαιτέρα έφημερίς, τό αγγλικόν Standard, δπως ϋπενθυ- 
μίζη είς τό ελληνικόν κοινόν δτι δ κ. Λάππας εινε διωρισμένος.

Άντιστρόφως πρός τήν ύπόληψιν, ήν Ιτρεφεν δ Μακεδών βα
σιλεύς πρός τήν άνθρωπίνην αύτοδ ύπόστασιν μή θέλων οΰδ’ έπί 
στιγμήν νά ληομονήση αυτήν, σύγχρονός τις Ιστορικός λέγει δτι 
υπάρχουν μερικοί περιστάσεις κατά τάς οποίας έρυθριφί κανείς 
διότι εινε άνθρωπος. Ό άμφιδάλλων τυχόν περί τής άληθείας τής 
ανωτέρω παρατηρήσεως ας επιχείρηση τήν άνάγνωσιν τών πρός 
τήν αγγλικήν εφημερίδα καί τήν τεργεσταίαν Ημέραν πεμ- 
πομένων εντεύθεν ανταποκρίσεων, ϊν αίς "Ελληνες υβρίζουν τήν 
ιδίαν αύτών πατρίδα, καί θέλει πεισθή εντελώς δτι ούδεμίαν υπερ
βολήν λέγει όγάλλος συγγραφεΰς.

* * *
Άλλ’ άφοϋ αυτοί οί γράφοντες είνε “Ελληνες δεν έροθριώσιν 

ολίγον καί οί ίδιοι παριστώντες τήν χώραν, έν ή διαμενουσι, κατοι- 
κουμένην κατά τά τρία τέταρτα υπό τραμπούκων, άγυιοπαίδω» 
καί φαυλοβίων;... Έλησμονήσαμεν δτι υπάρχουν καί παρειαί 
τοιαύτης κατασκευής ώστε νά μήν είνε προσιταί είς τήν εκ τού 
ερυθήματος φυσιολογικήν θέρμην άλλως ή διά*ραπισμάτων.



Α Σ Μ Ο Δ Α Ι Ο Σ

Έκ τών άφεθέντων τών φυλακών κατά τάς ημέρας των διαδη
λώσεων άπέίρα είς, & λεγόμενος Πόντος. Ή αμοιβή αδτη πάντως 
τψ προσήκε μετά τούς ύπέρ τής δημοσίου ασφαλείας καταβληβέν- 
τας δ*’ αΰτοϋ αγώνας.

* * *
Σχετικώς προς τήν ανωτέρω είδησιν αγγέλλεται ότι παρέχον

ται άπό τόρα πρώιμα πρώϊμα καί χάριτες. Έν τούτοις ήμεΤς του
λάχιστον δεν ήκούσαμεν χαμμίαν διόδοοιν περί προετοιμασίας 
νέας διαδηλώσεως εκ μέρους τής άντιπολιτεύσεως.

* * *
Μανθάνομεν δτι Ιληξεν έπΐ τέλους ή γ ι ν ο μ έ ν η σ κ έ ψ ι ς 

περί τής τύχης του συλληφθέντος ένταύθα καταχραστού όλλανδού 
ταχυδρομικού υπαλλήλου. Ληφθέντων ΰπ’ δφιν όλων τών σχετι
κών προς τό αρχικόν αύτού επάγγελμα τοποθετείται προσεχώς 
εις τό ήμέτερον ταχυδρομείο·» δπως συμπλήρωσή τά έκ τής μέχρι 
τούδε άναμορφώσεως ΰπολείφθέντα κενά.

¥ **
Φαίνεται δέ ότι δ άνθρωπος διά τούτο ακριβώς καί κατέρυγεν 

εδώ. Έπληροφορήθη τους όλως εξαιρετικούς όρους, ϋ?’ οίίς ζώσιν 
οι πλεΤστοι τών ταχυδρομικών υπαλλήλων παρ' ήμΐν καί Ικρινεν οτι 
κανέν άλλο μέρος δέν θά είίρισκεν όπου νά διαβιώση τό υπόλοιπον 
τής ζωής του έν μείζονι ασφαλεία καί έξακολουθών τό τόσον 
ωφέλιμον σιάδιόντου.

* * *
Παραδόξως τάς όρθοτάτας ταύτας σκέψεις του διέψευσεν ή 

παρά πάσαν ελπίδα σύλληψίς του. Τού περιέργου τούτου γεγο
νότος ήμεΤς μίαν μόνην έξήγησιν εύρίσκομεν ότι οί εγχώριοι έφθ- 
βήθησαν τόν έκ μέρους τών ξένων συναγωνισμόν καί ένήργησαν 
παντί τρόπψ όπώς εξαφανίσουν τοιούτον έπικίνδυνον αντίπαλον.

* * *
Προεφήτευεν όΆσμοδαϊος όταν πρό τινων μηνών επί τη 

αγγελία τής επιβολής καθάρσιως διά τήν χολέραν ελεγεν ότι 
αντί τής ίρσεως πρέπει νά εΰχαριστηθώμεν άποκτώντες τήν κά- 
θαρσιν, χωρίς νά προβλέπη τότε ότι διά τής καθάρσεως Ιμελλε νά 
μάς Ιλθγι καί ή άρσις. Άλλα τώρα πρέπ« νά δεχθώμεν αρά γε 
άρσνν εξ έπιχολέρων μερών έρχομένην πρός ήμας άφού γνωοίζο- 
μεν τήν κατάστασιν τών έλληνικών λοιμοκαθαρτηρίων;

**+
Δέν θά μάς δοθή δμως τοιαύτη ευκαιρία· διότι δλαι αΰταί αί 

συσχετίσεις τής άρσεως πρός τήν κάθαρσιν καί αί άναβολαί καί ή 
άνάμιξις τής δημοσίας υγιεινής είς τήν οικονομικήν πολιτικήν 
εινε τεχνάσματα πάρα πολύ... άρσί ζ ικα.

* * *
Κατέρχονται λοιπόν, κατέρχονται εντός ¿λίγου οί άπό περάτων 

όργανωταί, δ νβωβιΐΓ πρώτος καί έπειτα ώς λέγεται καί ό Λεζέν

καί b τής δασονομικής υπηρεσίας δανός. ’Επί τη ευκαιρία Tautv 
εις Ιλεγεν δτι'δν ο Ρωμαίος αύτοκράτωρ έθεώρει χαμένην τήι 
ήμέραν εκείνην καθ’ήν δέν Ικαμεν αγαθήν τινα πράξιν καί φΐ· 
λόσβφός τις εκείνην καθ’ ήν δέν έγέλασεν,δ ήμέτβρος πρωθυπουρ. 
γός κατακλινέμενος καθ’ έκάστην εσπέραν θά νομίζη τοιαύττ,* 
εκείνην καθ’ ήν δέν επενόησε νά φέρη κανένα νέον διοργανωτήν.

♦ %
Προχθές κατά τήν παράδοσιν τού άξιοτίμου ύφηγητοΰ κ. Β ... 

έν τή νομική σχολή φοιτητής τις έπαθεν ϋπό κεφαλαλγίας. ’Εν δι 
τη φιλοσοφική παραδίδοντος τού κ.Χ... έ'τερος έκρυολόγηβε, 
ανοικτού δντος ένός τών παραθύρων. Τά συμβάντα ταϋτα μαρτυ- 
ροΰσιν αρκούντως ύπέρ τής ϊκανότητος άμφοτέρων τών έν λόγω 
χχ. δοηγητών, μεθ’ % ήμεϊς θεωρούμεν περιττόν νά προσθεσωμέν 
τι έπί πλέον, συνιστώντες εις τόν αρμόδιον υπουργόν τήν ταχεία* 
προαγωγήν των, ύπέρ ής ύπογράφεται ήδη έ ν  τφ Πανεπιστημίψ 
και αναφορά καλυπτβμένη υπό χιλιάδων ονομάτων.

* * *
Προτού δμως νάρχίσουν τάς αναφοράς περί διορισμών καί προ 

βιβασμών ύποβοηθουμένας καί άπό τοιούτου εΓδους νέαις ρε 
κ λά μ α ι ς δέν θά ήτο καλλίτερον άν έσκέπτονιο περί άναφορώ 
διά μερικός παύσεις *,

W4JIUY

Κ Α Λ ίΧ Α Α Α .
Σάν φύ/λο κίτρινο καί μαραμμένο 
μέ παίρν’ ή "Υδρα μας με τη φ ω τ ι*  
μακρυά άπό σένανβ παραδαρμένο 
Τρικούπη άγάπα με στην ξενητιά.
Μακρυά σου μ’ έστειλες νά πάω στά ξένα 
να πάω στη Ζάκυνθο για μια διυλειά 
βγάλ’ άπό τήν κόμη σου, δός μσυ κομμένα 
γιά μαύρη ένθύμισι λίγα μαλλιά.
Ποιος ξέρει, αφέντη μου, άν τά μαλλιά σσν 
ζωή μου δώσουνε και έ̂ γασθώ 
καί πάει κατάπριμα καθε δουλειά σου 
χ’ έλθω σάν όνειρο καί σ’ ασπασθώ.
Χειμώνας έφθασε, Βουλή πλακώνει, 
σταφίδα βράχηκε, νιέντε παρας, 
συλλαλητήρια, μύτος παγώνει 
καί έχατάντησε τής συφοράς.

Κόμμα αχόρταγο γυρνά μέ λύσσα, 
ροσφέτια άρχίνησε νά μας ζητά, . 
όλοι μάς ρίχτηκαν σάν τά μέλισσα 
καί μάς γυρεύουνε καί μετρητά.
Σ’ αυτή τήν άγρια άνεμοζάλη 
ρίχνεις τό μάτι σου πάντα γοργό·
'Αχ, πώς δέν μου ’«κάσες σέ τέτοιο χάλι 
καί πώς μέ κράτησες χιά υπουργό ;

Σ κνίπα

Τ Α  Σ Κ Α Ν Δ Α Λ Α



Α Σ Μ Ο Δ Α Ι Ο Σ

Δ . Χ  Α .Β Ο  A . O S K O F r a S M A . T  A .

Φάσεις τής άρσεως.
Κατ’ άρχάς ήτο ! π α ρ σ ι ς· έπειτα Ιγεινε μόνον ά ρ σ ι ς na) 

καί τελευταϊον κατήντησε x ά θ αρ σ ι ς.

Μ«« τήν επίθεσιν των βφν,μερίδων, ήν άρτίως ΰπέστη διά τήν 
εν Θεσσαλονίκη διαμονήν τον και μετά τήν εντός λάκκου ασβέ
στου καταβύθισίν τον, ό κ. Σκά'ίλερ όστις Ιλαβεν ήδη τ’ άνακλη- 
τήριά τον χαί απέρχεται έξ Ελλάδος είμεθα βέβαιοι 8τι 6α δια- 
τηρή ασδεστον αγάπην προς τούς Έλληνας.

Άλλοτε είς τούς καλούς καιρούς τον ναντιχοϋ μας, 8τε χωρίς 
οργανωτάς χαΐ προϋπολογισμούς χαί υπουργεία κατέπληττον τον 
χόβμον χαί κατεφόβιζον τούς εχθρούς οι ναντικοί μας άπεχαλοΟντο 
συνήθως παρά τού λαού προς ύψίστην έκφρασιν τής συνοικειώσεως 
αύτΰν προς τό υγρόν οτοιχεΐον καί τής έπιτηδειότητός των θ a - 
λ ασ σ ο πούλχα. Δια νά μή εγκατάλειψη τάς έθνικάς παραδό
σεις χαί ή χυβέρνησίς μας έχλέγει ήδη $λα τά ονόματα τών πλοίων 
της έχ τον βασιλείου τών πτηνών.

Ή επομένη όμως έξήγησις ίσως εινε ή πιθανωτέρα.’Εν άγνοία 
μαίνεται όλων θά μετεπήδησεν εχ τού τηλεγραφικού κλάδου είς 
τό ύπουργεϊον τών ναυτικών ό γνωστός φιλόπτηνος χ. Μαρουδής 
χαί είς τάς σύμβουλός αύτοδ οφείλομεν τάς Κίχλας, τάς Κίσ- 
σας χαί τάς Καραχάξας.

Μετά τάς ανωτέρω ήμετέρας ναυτιχάς παραγγελίας αί συνήθεις 
μεταφορικοί φράσεις περί των πλοίων ίπταταιέπί τών κυ
μάτων ώς λάρος, ώςάλχυών, χλπ. πρέπει νά μετατρα- 
πώσιν επί τό χυριολεχτιχώτερον είς τάς άναλόγους ί'πταται 
«πιτών κυμάτων ώςχίσσα, ώς κίχλη, χαί καθεξής, 
αφού oí παραγγέλλοντες αυτά ¿φρόντισαν διά καταδρομικά 
πλοία νά εφαρμόσουν τό όνοματολόγιον τών μάλλον κυνηγουμένων 
καί χερσαίων πουλιών.

Εις διαβαίνων Ιξωθεν του υπουργείου τών εσωτερικών κατά
φωτου τό βράδυ καί άπαστράπτοντος έλεγεν:

—  Ό Λομβαρδός έφρόντισεν άναχωρών ν’ άφήση δλα τά παρά
θυρα φωτισμένα διά νά ’μπορούν νά τού ’πούν τό γαλλικόν; 
G rille  par son absence.

Τ ά  via πλοίά μ.«ς

”0 2 ω  χ /' έρχ ον τα ι β α π ό ρ ια  άπ ό  τό χαΡ  e r a  είδος  
χαί γεμ ίζουν ά π ό  πσόχλΛίς ol Λ ιμένες τής π ατρ ίδος  
χ£ ό χαθένας " ΕΛΛην πΛέον χ ά σ κ ε ι ένθουσιασμένος 
χα ί 6 στόΛος μ α ς  αν ζάν ει χα ί δοζά ζετα ι τό γένος. 
Α ίγ α  χ ά ρ τ ιν α  χ αρ άδ ια  χνρ Χ αρίΛ αε Αν χάμης 
σννεπΛήρωσες του Έ θ ν ο υ ς  τά ς  κοΛ εμιχάς δυνάμεις.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ε ί ς  τάς άνοιβολάς

Ά ναβοΛ αί, dra6o2S>r, άναβο.Ιαΐς έζίσου, 
άναόοΛ αί άφόρητοι έν  τή χνχΛοφορία, 
άναθοΛ αί του ταζειό ιοΰ  μ έχ ρ ι ΠεΛοποννήσου, 
άναβοΛ αί έν  τή βουΛή δ ιά  τά  θεωρεία.
M i τάς  ποΛΛάς άναδοΛ άς την π ίσ τ ι θά μ ά ς  βγά.Ιη  
x a l τόν άναβαΛΛόμενον 'ς τό τέΛος θά μ ά ς  γάΛ>/.

Ε ς ς  Λ ο μ δ ά ρ ή ο ν

’Α ναχω ρείς  χ£ αύτοΰ ποΰ π α ς  έΛπίζω 
ν  άνταμωθής μ έ  'Λίγους βουΛ ευτάς  
XI άν  τούς ίδής φριχτά a i  έζορχίζω  
αχ ό ρ τα γ α  ρουσφέτια νά  π ετά ς .

Ε ες  Χκουλο'όδην

Οίη π ερ  φύΛΛων γεννεή τοίη S i χα ί άνδρων, 
π ότε είς  Σύρον, πότ  είς  'Αθήνας, π ότ ’ ε ίς  Μ αδρίτην, 
πότε χ ρ α τ ε ϊ  σε Κ ω παίς , χΛέος ά γ α ν  φαιδρόν, 
πότε έν  ά ρ μ ατ ι έχ ει πρόεδρος σε συνοδίτην.

'Έτερον

Μ ε τής πα.ΙΛαίς σου μ ετο^ α ΐς μ,ετόχο θε νά  κτίσης 
xal πρεσ6εντής~ήγούμενος έχ ε ι  θά κατοίκησης.

GUEER1ER

ΧΑΡΓΟΠΩΛΕΙΟΝ 
Π ΑΛΛΗ ΚΛ1 ΚΟΤΖΙΔ

Τό επί τής οδού Έρμου παρά τήν πλατείαν του Συντάγματος 
μεγα τούτο χαί γνωστότατον κατάστημα όσημέραι πλουτιζίμενον 
χαί τελειοποιούμενον καθίσταται έφάμιλλον τάίν Ευρωπαϊκών. 'Ιδρύ- 
σαν ιδιαίτερον εργοστασιον φαχέλλων δύναται νά έχτελή παραγγε
λίας τοιούτων με τιμάς 20 ιοίς ·], χατωτέρας εκείνων. Όλα τά 
είδη τής γραφικής εύρίσχονται έν αύτω. Κονδυλοφόροι των ίδιορρνθ- 
ροτέρων γούστων καί σχημάτων, πένναι, σφραγίδες χαρασσύμεναι 
ενταύθα, επισκεπτήρια έχτυποϋμενα στιγμιαίως χαί άλλα καί άλλ’ 
δλα καλλιστα καί εις τιμάς πάντοτε συγχαταβατικάς.


