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Έν Άθήναις, τή 19 Μοίου 1885

ΣΚ Ν ΙΠ Ε Σ '

Καί νέα πετσώματα!
. Καί απροχχλύπτως διαδίδονται χαί «ν έφημερισιν άνεγραφησαν 
σχαν&χλωδέστατα: ειδήσεις · περί: μυστικών ϋπονινήσε··« ταραχών 
χαί χοαλυμμίνων ενεργειών ψευδοεξεγςρσεων «ϊς υπόδουλα ελ
ληνικά μέρη χάριν πολιτικών σκοπών,. δημιουργίας δυσχερείων τή 
ενταύθα διοικήσει,. όκισθοδούλων. Ιπειτα ςωνασκάρν μοί ραδιουρ
γιών, χαί λοιπών συνήθων. Αύτος δέ ό χ. Τριχούπης, ελέχθη, ό 
ίδιος μετεδλήθη εις π ε τ σ ω μ α:ιίν—διότι αυτά τά εϋλογημέ- 
ν« πετσώματα πάντοτε άνέχαθε» υπήρξαν ή αφορμή χαί ή 
βσσις τής δόξης του, χρησιμεύσάντα με» άλλοτε, οτε ύπ’ άλλων 
¿τελούντο, ως μέσον δημοσιογραφική; χαί κοινοβουλευτικής πάλης 
προς χατ*πσλέμΐ5σ:ν;π'ολιτιχ'ών άντιπάλων-του;ήϊη'δέ απεναντίας 

• όπ’ χυτού τιθέμενα-εις ένέργειαν 3Γ ίναντιάςμεθόδίυ πρός τον 
Γδιονσλοπόν;-—μετεδλήθη,1 λίγο|ιεν, είς π;ε'τ σ·ωμ α τα ν, διανέ
μω» πολύκροτα καί οπλα χαί πολεμέφόδιά εις 'μεμυημένους όπα· 
3οός του εσωθεν'χάί Ιξωθένί ■'

Άλλα 'διατί· «Οτο φαίνεται εΐς έινοτί παράδοξον; Οί ο
παδοί ’ «όύ'πεσόντός βυβτήματος'άάντότέ έφιλοϊοςησαν,-ώςεχ τοϋ 
άρειμανόόο άδτ<5» χαρακτήρας *τήν 'ήρωϊχήν'Ιάωνκιμίαν: Ά  ρ μ ά- 
τωλ ©Τ χ αί'Κλ έτί τΐέ. "Τήό'' δίοέέοάν εκ των δόστόδτων 
προσωνυμιών>χατώ̂ θωσαό νάποχέήσωσι πρό'πολλοό,'τόρα 3ε κατα- 
γίνονται νά περιδληθώσι χαί τήν πρώτην.

Το αληθές δε πρά__ 
Μαχεδονιχών χαί λοιπών 
θετιχάς πληροφορίας, 
πειναλέα στίφη τών χατ

περίπλοχον ταύτην ύπόθεσιν τών 
ει ώς εξής, καθ' ας Ιχομεν 

πλέον πώς νά διαθρέφη τά 
;ών, παρακοιμωμένων

και άλλων άφωσιωμένων οπαδών εσχέοθη νά τοΤς εϋρη ασχολίαν 
άνάλογον προς τήν ικανότητα και τάς διαθέσεις ίων χαί άπεφά· 
σισε νά βυστήβη δι’ αότών στίφη λγ/ίτανταρτιχά.

Λέγεται μάλιστα δτι'ή αρχηγία αυτών πρόσεφέρθη είς τόν χ. 
Σχτυλούδη ώ; τόν έμπειρότερον. Άλλ’ ό τεω; πρεσβευτής' χαί 
βουλευτής δεν άπεδέχΟή τήν 'τιμητικήν εντολήν Ιχων ανάγκην νά 
μεταβή είς τήν Ευρώπην καί νά διατρίψή ΙπΓτινα καιρόν εις τά 
λουτρά διά νά χαθαρισθή άπό τήν μαυρίλαν τής Σύρου. Ύπέδειξεν 
όμως ώς νομικόν σύμβουλον^ Ι̂̂ ειρήσεως τον δικηγόρον Μίνωα 
Μπογιατζόγλουν. .. ■

Επειδή δε ό σιρώην «ίχε^^^^ητί νά μεταδή εΐς Παρισίους 
πρότερον καί επειδή έχει ·, %ύτόθι »,'ε'χκρεμεΤς τινας λογαριασμούς 
μετά τής Γαλλικής δικαιοσύνης, διά ν’ άποφύγη ά?’ ενός τήν 
χαταδίωξιν περιβα,λλόμ̂ εος'.έπίΛνί,οήνΙώςήϊ*: χαί διά νά εξοικο
νομήσει άφ’ ετέρου τήν δαπάνην τής μεταδάσεως προέτεινεν είς 
τα ενταύθα σωματεία τα βουλέμενα νά πέμψωσι στεφάνους ίνβ κα- 
τατεθώσιν επί τοΰ νεκρού του Βίκτώρος Ούγκώ ότι αντί μιχράς 
σχεϊίκής'αμοιβής άναϊέχεται αύτος ώς Στέφανος νμτεθή 
επί τής σοροδ. " - ' '

'■ *%  -

ΜεΟ’ ίσα καθ’ ήμέραν ,ςκ τών . εξίλέγςίω.ν τών, -διαχειρίσεων 
. τών υπουργείων γίνονται γνωστά, μετά τά τεράστια. πασά τάό- 
ποΤα κχηά τό τρίιτές .διάστημα ςίΜχβλύκϊεκβ.-τνδρ §β χαπάΜινε 
δΓ ενταλμάτων ή ακόρεστος χαταδόθρα τών οπαδών τού πεσόντος 
συστήματος, απομένει άλυτον“?ι* τήν επιστήμην πρόδλημα ή. .. 
ϊσχνότγς.τοϋ χ. Δεμάθα. .. ν-.,

· * **  '■ _; '■

-Καί δμως μίθ’ δλ* πβδ»*, ό'σίΛ.τάχτης,-’ τής ΙΘΜηβΙ1 (ί’ΛΐΚέ- 
ηβ̂ ,-άφβρμήν-λαμβά,νω» σχ μίχροΰ λήσ-ίρικοδ «ραξιχοπήμάτΦφ*»*- 

-γράφ«.μετ', αισχύνης '(ώ,-ώ1ί)··οτι·ή λήστείά;«ΨΑβίίνιί εν 
•Έλλάδι. ·■ ' ν - ·- :.ο·. .... . . · ·■ . .ο?

Τούτο μάς υπενθυμίζει έχβΤνσ; ·ίπερ' πράττου«-- - ν; φΜφ -ι^ς 
-νυχτσχλδιΚάί συλλβ^αιΛμενόι̂ πί όίύϊίφώφ̂ ,’βι’ίινε- «ί’ά
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¡»et νά διαβύγωβ:*», 
t ! !»

φεληθώσιν ex τή; ταραχής *Μ . γά χατρρ 
«p¿£oujt v i φωνάζωσι *ίί «Κλέ

Άπί̂ ίίίμεν δμΜς χαί S¿< δυνάμίβ^^^^ή έχφράσωμόν τήν α
πορίαν μας̂ τβ άλήή̂ μ- «βς ή it  λόγφ έφημερις τόσω βραδέως 
ανήγγειλε ιΑ-Λρϊγμα, αφού ήτο είς θέσι» νά γνωρίζη τόσα περί 
των δημβρόόγραφιχών συμμοριών, ών τήν επιδρομήν έπί πο.λυ θα- 
ναμιμνήσάεται το δηχόσιον ταμείον, των από τής Ιξρύσεω̂ τφϊ πε- 
πτωχυίχς χυβερ·»ήσ:ω; ϊμφπισθεισώ».

***

Άνιχαλύφθησο-ν δύο χατάδιχοι ¿ν Αίγΐνη χατασχευάζοντκ'̂ Κί* 
έντέχνω; πλαστά γραμμάτια τής ’Εθνίχήξ Τκφπέζηη.

Ειμεθα βέβαιοι δτι οι αξιότιμοι οΰ το: uftw Ux Sä ήσαν εξ ε
κείνων ου; έχρησιμοποίει πίρυσιν ή κυβέρνησις του X. Τριχούπη 
διά τάς ύπερ αύτή; επιδείξεις είς τα θεωρεία τή; βουλή; χαί είς 
τάς οδού;. Ε'χον χαλοσυνειθίσει e{ ταλαίπωροι χαί έπειδή τώρα 
εύέρθησαν εις χεσάτια χατεφυγον είς τδ ίπιχίνδυνον αΰτδ μέ
σον τού χρηματισμου.

***

Προσεχώς ώ; μανθάνομτν γενήσοντ» γυμνάσια χειρου?γιχής 
¿ν εκστρατεία ύπδ τήν διοί:·.ησιν τοΰ αρχιάτρου X. II. Σούτσου. 
Παραχαλοΰμεν να δοθή έξήγησις ei; τδ δημόσιον ώς πρός τδ 
είδος των τοιούτων γυμνασίων. Πρόχειται να παραλάβωσι μαζί 
των ό αρχίατρος χαι οϊ άλλοι ιατροί πάσχοντα; στρατ:ώτας χαί 
νά ένεργήσωσιν επ' αυτών τάς εγχειρήσεις εί; τδ υποτιθέμενον 
πεδίο·» τής μάχης, ή πρόχτιται νά ύποβάλωοιν εις τήν δοχιμασίαν 
τής άποχοπής ποδώ» χαί άλλω» παρομοίων ευχάριστων ενοχλή
σεων υγιείς χαί αρτιμελείς στρατιώτας διά νά άσχηθή ό χ. αρχία
τρος χαί τδ σώμά tou ;

« iiu xv

3Lgi5óívx πρέπει viJxjtX· 
κ#πρόχ&χα| νά δ

σιν sif τα i t é h i

ιό τι αί χυβεωνήσεις πολλάχι; όσά- 
πολέμου; ή άΜ*ί επιχειρήσεις χαί 
ύνουσιν εΟχλήσεις εί; τήν..·ϊλοπα-

τε̂ εοταιων έχλογών ήτο ή έξαχολούθησις χαί- διϊΐήρησις τής*χα- 
  t i Τής 'βλλάδος 5 π’ αυτής.ταχτί

5 -

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Συνήλθον ήδη τα διάφορα τμήματα τής Βουλής χαί ήρχισαν 
τάς έξελεγχτιχάς τών έχλογών έρ/ασίας των. Άλλ’ ιδίως τήν 
προσςχήσ έπισπώσιν αί τοΰ Η', τμήματος «χδιχάζοντος ώ; γνω
στόν τήν έχλογήν Μεσολογγίου, ή έπί τής όποια; συζήτησις χαί 
ήρχισεν άπδ τοδδε. Καθ' όλα δε τα φαινόμενα τδ Μεσολόγγιον 
έντδς ολίγου θά δυνηθή ν’ άναγράψη έν τη ένδόξιρ ιστορία του 3ύ» 
πλέον έξόδουςεπίσης αξιομνημόνευτου;, τήνήρωίχήν έχείνην χατά

• τή* επανάστασην, χαί τήν έξοδον., .τών βουλευτών του από τής
• Βουλής, εί; ήν τόσον έναγωνίως χ» παρανομώ; είσήλθο».

***

Τι έχλογή πράγματι μοναδική χαί άξια νά άπαθχναττσθη 
ώς πρότυπον δι’ ολα τά άλλα συνταγματικά έθνη ιής ύφ ι,λίου ! 
Ιδίως τδ άλλο μεγα ίστοριχό» συμδεδηχό;, ή Κάθοδος τών άπδ 

. περάτων Ελλάδος Μεσολογγιτών. υπαλλήλων είς τήν γεννέθλιον, 

. βεβαίως δέν ίσχε ποτέ τήν όμοίαν της ώς πρδς τήν δραματιμότη- 
, Τα, Φαντασθήτε ότι οι πτωχοί αυτοί υπάλληλοι εις τοσοϋτον άφ<- 
λοχερδείας Ιφθασαν, ώστε χαί έράνου; διενήργησαν υπέρ τής έ- 

; *W ¿í*í τοΰ χ. Τριχούπη, πρ>«χ*λούμΐ»« μάλιστα είς τήν τα- 
χρήαχ.έχτέλεσιν τής θεαρέστου ταφτης πράξεως ΪΓ επιστολών τών 
έ» Μεσσλογγίω αντιπροσώπων τοΰ τέως πρωθυπουργού, έπαιτούν- 
τ···’ ·η» καταβολήν έστω χαί μιας μισθοδοσίας έχάστου 
τών έ* λόγφ υπαλλήλων χάριν tou μεγάλου σ/.οποΰ. Το τοιουτον

• · * **

“Αλλω; τι οι δυστυχείς υπάλληλοι εύοίσχοντο άκριβώ; είς τήν 
,-θβση τοΰ βιβλικού ήρωος, χαί άκριβώ; ώφειλον νά πράξωσιν ώ; 
"Ίπείνος, δτε θυσιάζων τδν υιόν αυτού είς τδν θεδν έλεγε «Σύ ε- 
'"•δωχας ήμΓ« αυτόν* σοι ανήκει σοι». «Σύ, Κύριε, Ιδωκας ήμίν τά; 

μισθοδοσίας, σοΐ «νήκαυσιν». Άφσύ μάλιστα, ακριβώς πάλιν ώ; έν 
τη Βίβλω λέγεται, αν δ Κύριος διετηρείτο έν τή αρχή. θάπέδιδε 
βεβαίως τοϊς ύπέρ αυτού· έργασθεϊσι τδν μισθόν αυτών έχατον- 
ταπλασίονα.

***

Καί ό έφευρετής τή; μεγάλη; ταύιη; ιδέας τή; κατα
βολής τών μισθώ» ήτοό ένδοξος τού Μεσολογγίου πολίτης χ. Τσαγ- 
χαράχη; οστις συντάξας χαί συνυπογράψχ; μετ* άλλων έγχύκλιον 
πρδς τούς απανταχού Μεσολογγίτας υπαλλήλους έζήτει παρ’
αΰτών τδ δηνάριο» τού άγίου Πίτρου ,τού άγιου Τρι-
χούπη δηλαδή, χάριν τή; εκλογή;. Ί Ι  δέ ζητούμενη μισθο
δοσία έξήρχετο ex τών σπλάγχνων τών ταμείων τού κράτους, 
τών πληρω<όντων τούς λοιμούς, ταλαίπωρου; υπαλλήλου; 
διά σιγαροχάρτου ! ’Q «speR-iTpixovπη; διά τού χ. Τσαγχα- 
ράχη έλεγε πρδς τούς υπαλλήλου; του ο,τι χαί et χρατούντες τά 
τυχηρά παιγνίδια τή; ρουλέτα; χατά τήν πρώιην τού έτους : «Λίγα 
βάζετε, πολλά πέρνετε ! »

♦ V

"Ελεγε δύ ή πολυθρύλητο; αυτή Ιγχύκλιο; τού πολυθρύλητου 
χ. Τσαγκαράχη διά νά παραχινήση τού; υπαλλήλου; ότι ό άγων 
εινε ύπέρ τών όλων. Εϊ; τήν τριχουπιχήν τραγφδίαν ό χ. 
Τσαγχαράχης άπεδείχθη καί διά τή; έγχυχλίου του, ότι εινε ό 
Αϊσχ... ύλος προχαλών τούς συμπολίτα; του ν’ σγωνισθωσι χαί 
διά τοΰ χρήματός των ύπέρ έστιών, βρωμών και π α ι δ ω ν !

Καίόλην αυτήν τήν έπιδροαήν τών τριχουπιχών υπαλλήλων εϊςτδ 
Μεσολόγγιον, όλη» τήν καταβολήν τών μισθοδοσιών, όλην τήν 
πιεσιν τής εξουσίας χαι τά όργια τών οργάνων της πρός επιτυχίαν 
τοΰ πρώην πρωθυπουργού, είξεύρετε πώς τήν άπεχάλεσεν ό χ.
Γουναράχης υφηγητής χαί περιηγητής δυνάμει teú τίτλου του ώς
έπιθεωρητού τών ταχυδρομείων (! !) άγορενων προχθές είς τδ
τμήμα έν ώ εξηλέγχετο ή έχλογή Μεσολογγίου ;

Τήν άπεχάλεσεν Εύαγγελ,ιχήν ανοχήν τής πριύην χυ- 
βερνήσεωςϋ Ό  χ. Γουναράχης έχει μέλλον αν χαταγείνηάπό 
τούδε νά σύνταξη λεξιχόν τών ιδιαιτέρων χριστιανικών αρετών τού 
πάτρωνό; του, παραλαμβάνων έπίχουρον ά»·θίλη εί; τήν εργα
σίαν ταύιην χαί τδν χ. Λχχαθιώτην τδν ύπομοίραρχον.

. :xr :

”11 τάν ν επί τά>. -ν : Δι* εξωτεριχσς άντα«οχρίσεκ άπδ Ίανουα-
. !. ~¡ ρί»υ 18^4— Απριλίου 4885.

-άναγνώρισις τού έν Κανί τήςΤαλιλαύτς )H » ύπό τής Ί«σ«ς Συνόδου.

—Ν* nÇre’ «τα κλειστά.

Ό  Μινώταυρος άναχτών ίυ-άμεις.
- «·-.■
: ·*;·:::

• TCÎV

' Δύο άπάσ̂ ’άτοι ίίομίρχαι εάν «χυβέρνα ό Χαρίλαος

■ ί ·-·
"ΓΒΤ ς. I :
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Ό εν Παρισίοις ομογενή; x/B^¡
Nbuvefle Revue αξιόλογο* xai s*¡st> 
τάτην τού; συλλογισμού; χσί « 
περί τών ,οικονομικών προόδων τής ,J1 
ται'χν τριετίαν, χάρις είς τήν εύεργ4«κή|. 
κ. Τριχοΰπην τραπεζιτών καί τνβ» 
τόχου χυβερνήσεως. Υποθέτομε*' 
τριβής του ταύτη; πληροφορία; Ó 
παρά τών συνταξιούχων, ων καθυσϋ 
6«ν, είς ούς δεν. eSÍÓovto τά ¿φε 
.οποίων δεν έπληρώνετο το δεχι 
στωτών ή εχόντω* ληψοδοσία;

.Κ^ '̂τμς.έφημεριδα; ή νβ'κΰδερ*̂ υις"διέηξε τού; απανταχού 
τού χράτους διευθυντάς φυλακών νά καταρτίσωσι και άποστείλωσιν 
αύιή -ακριβή χαι πλήρη κατάλογον τών έ» αύταΐ; καταδίκων και 
υποδίκων. Μετά λύπης ομως παρατηρούμεν 0« ή άπόφασις αϋεη 
παρέσχεν αφορμήν άκαίρων επαίνων εΐ; τά υπουργικά φύλλα. Το 
εν λόγψ μέτρον στερείται πάσης πρωτοτυπίας, διότι εινε αποδε- 
δειγμένον ότι ή παρελθοΰσα χυίίρνηοις μετεχειρίζετο αυτό πάν
τοτε κατά τά; παραμονάς διαδηλώσεων ή άλλων πολιτικών γε
γονότων, όπως γνωριζη πόσας δυνάμεις ήδύνατο νά διαθέση έν 
ανάγκη.

σεν εν τη 
ριθήν, όρθο- 
περάσματα, 
τήν τελευ- 

4ί τών περί τόν 
*. τής προχα- 
ιξιν τή; δια- 

θά ήρύσδη 
ίτών εργολά- 
ιωτών, τών 
'V άλλων πι- 

; Ταμείου.

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ Ε Κ  Τ ϋ ϊ  ΕΛΛΗ Ν ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Χθές τήν έ 
Fey έδωσαν παρ 
τ ι α μ ο 3 εΐ; τό 

Τά πείραμα* 
γασίαν τού χ. 1'

νοι χ. Humes χαί ή κυρία 
μού χαί ά ν τι π ν ευ μ «κ·

f  ‘ '
api; εΐς τήν πρόθυμον συνερ-

ί,

Γ κ χ £ ί ϋ '  ε π  α γ ν ο ι

Παρ’ήμϊν, όπου ή επιτυχία τών καταλλήλων προσώπων εν τή 
δημοσία υπηρεσία είνε τόσον δυσχερής, ό διορισμός το3 x. Ν. Χα- 
τζοπούλου ώς Νομάρχου τή; πρωτευούσης δέον νά θεωρηθή ώς 
έκτάκτως επιτυχής. Ά<ήρ πεφωτισμένος, και φιλόκαλος ό κ. Χα- 
τζόπουλος άναδεικνύεται τύπος νομάρχου κατόρθωσα; διά τής επι
μονής του έν έλαχίστω χρό'ω πλειστα ακατόρθωτα σχεδόν θεω
ρούμενα Λ »  τοϋδε, ούτως ώστε ή κονιορτούτολις τών Άθηνώ/ 
νά μετα6α!λΛί·5Ρ?3ν οψιν ήδη ¿νιος ολίγων ηχερών. "Ο νεοδιορι- 
σθείς νομ^Λής<Τνΐάξ εκείνων περί ώ» 3ύ>αταί τις νά ειπηότι εάν 
πασαι αί'άίβάΐίραί τβύ χράτους θέσεις έπετυγχάνετο νά χατέχωνται 
ύπό toioúfMLíiSpíSv από τήχσυστάσεως αύτοΰ, ήθελομεν ήδη υπό 
ουσιώδεις ΑΛρψιις παρισια xóáfñj ίπεπολιτισμένον καί όχιπρότυ·· 
πον άναφ«κ*όν. ¡',.

Πολ̂ άι* 2χει τήν εκτίμ^«ν^^^^οινωνία; καί ό κ. Διευθυντής 
τή; ΆΛύνομίας̂ άποδεικνύων,.έϊίΚβυναταί τις πολλά νά πράττη 
ύπερ τ<̂  νόμου καί ύπέρ τής κοινω̂ ίμς, χωρίς νά έπιδάλληται ύπό . 
τόν τύάορ φθιάνού Σατράπου. ,(Íá»  ό̂ χ. Κασσανδρής κατώρθωσ̂  
χαί 
πεία:
τόσον —,·*-.*!—........-,.-,· Λ .. - .··■» .. ...............
ρων χαί TWS|fi¿fB<f''fSócv χαχαι, ~'<5ιτε ό άνάΧαμδάνων τήν διεό- 
θυνσιν ύπηρεςίας ςενός. έν.Έλλάδι ι̂ οέπει. όπως επιτυχή, νά άνα-

Έ * το^»ων{ί» πάλιν καί θαυμαστού Γ  ι i  ν ν ο υ τής Άκρο· 
π ό λ'ε ω ς άρισ*ουργήματα έννοιας χαί φράσεως'

« . .  .Εύρέβη.έΐ|δ τέλους μ ία  χχρδία όργώσ* ν *  προσέγγιση τ* 
εαυτού -βπως επέλθη αμοιβαία i  ι ε ι α π ή δ η σ ι ς  καί συναλλαγή 
αισθημάτω ν.»

«Ή Μχρω ύπεχρεώθη να λησμονήση το ζωηρόν ποικίλο* μέρος 
δπερ ώρί σθη ι>α’ίκ;ελέση έν τή σκηνή τού κόσμου χχ; τώ δράμα, 
τι τού βίου. Καί κατέστη ύποβολεύς ξένων, βαρέων, μυστηοιωδών· 
αισθημάτων. Κατέστη Μεσμερκόν όργανο».»

Αί δμεκλχδώσεις τού ασθενούς θήλεω; νευρικού αυτή; συστήμα
τος καθίσταντο χοοδαί καί τό σύμπαν σύστημα ΐφ’ ή; περιε-
πλανώντό οί δάκτυλοι τή; μεγάλης του παιδος θελησ* ‘
σπουν οίουσδήπ.τε ήχου; έξ αϋτή; επεθύμουν».

εω; χαι απε·

«Τό Σχολειό» κατέστη 
ρώτωνι»

πλέον λίαν περιωρισμένη αιώρα έ-

πτύξ̂  ϊράστηριότήΤα, ικανότητα, καί πρό πάντων θέλησιν πολύ 
ανώτερα όσων απαιτούνται πρόςέπιτευςιν Γσης επιτυχίας έν Εύ- 
,ρώπη. Διά ταΰτα δέ ό κ. Κχσσχνδρή; είνε πάοης τιμής άξιος.

’Εκ τής Έ  λ π ί δ ο ς Ζακύνθου χαιρετισμός είς τήν Ιην Μαίου :
«Χαΐρε χαράς, ώοαιότητο; καί άκτινολκμπής ήμερα. Χαϊρε, 

αύρχ δροσερά χχί ζεφύρειο;, ήτις μετά γοήσσης χάριτο; άνακινεΓς 
τά άνθρώπινχ σπλάγχνχ. Χαιρε τή; γλυκύτερα; χαραυγής χαριτδ- 
πνουν μειδίαμα. Πρό τής χαριέσσης άνα-ολής σου μετά πείσμονα πά
λην καταλείπω τον γλνκύθυμον ύπνον καί ώ; οί ήρωις τού κου· 
θήκοντος εμμανώ; όρμώσιν εις τό οτάδιον τών μαχών, οΰτως εξε- 
γεϊρομχε τής ναρχούσης κλίνης καί είς τής ιόριίχς φύσεως τήν άνα- 
γεννώσαν αγκάλην προσρίπτομχι. Οοό τών καλλονών τής ανατολής 
σου, ώ Ιη Μαίου, καί αΰτό ετι τό ύλόβρυτον σώμχ εις άϋλον πνεύ
μα χαί ψυχήν αεταδάλλεται.» κτλ. ...»

Β ΙΒ Λ ΙΑ
AIOK’rS lO Y ΘΕ^ΒΙΑΝΟΓ.—.„ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ! ΥΠΟΤΥ

ΠΩΣΕΙΣ.—.Έ ν  Τεργέστη, Ι89Λ- Ό  τόμος ούτος «ξς μέ. 
γεθος Ι6σν *αί συγκείμενος s* 370 σελίδων, περιέχει τρεΓ; μελε
τάς.— '¿παράλληλος πολιτική καί φιλολογική, 
¿»άπτυξις τών όερχαίων Ελλήνων.— *0. 'Ελλη
νισμός κατα λεκτικήν καί πραγματι* ήν εν  
ν ο ι α ν—  ’Ιωάννη ;  Ν. Οίκονομίοη ς.—. Ό  xi Θερεια- 

. Λς παρουσιάζει έν τεύχει κχλώ; έχτετυπωμένιρ τά από μικρού χρόνου 
είς τό έλλη*ικόν κοινόν γνωστά φιλολογικά πλεονεκτήαάτα αύτού,

. τή* βχθειαν τής γλώσσης γ.ώσιν,τήν̂ έμδρίίειαν και τήν γλαφυρότητα..
, α*«θί»ώϊκων τίρπ»»έ κ ί̂,̂ τ1ζετιι. . ·ρϊως ι»*«^ί έλληνι- 

συού εί*ε πρωτότμπα.έχ'τή »»»«λ'ήνκή φιλολογία δια την λεπτομε
ρέστατη* πάτης τής ύλης γνώσιν χαί διά τό εμβριθές τής χρίσεως. 
Ο κ. Θερειανός άνελίσςωτ τήν ίριορικήν εικόνα τού ελληνικού χκί τού- 
ανατολικού κόσμου άπό coO Μ. 'Αλεξάνδρου μέχρι τής έγκαθιδρύσεως 
τής θυζαντ. αυτοκρατορίας, και σνγκεφαλαιών έν λαμπρά ε’ιχόνι τήν 
βυζχντ. ίσσρίχ*, χχταδειχνύϋ τχς ριζικά; καί άρδην τό παρελθόν άνα- 
τοεπούσας αλλοιώσει;, α; έπήνεγκον α·. κατακτήσεις τού Μεγ. ’Α
λεξάνδρου, ή συγχρώτισις του έίληνικοΰ, του ασιατικού, χαί τού· 
ρωμαϊκού κόσμου έπί τών Διαδόχων καί επί τών ρωμαίων Αύτο- 
κρατόρω·, καί έπί πάσι τό μέγχ υπό χ>ί 1$οι*“>ν'·*ήν έπο-
•ψιν χημικόν ·ίλ«ί»ς ίί»ε'ν εργαστήριο* έβζΔΙριστιανίςμίύ. Ό κ. Θε· 
ρεικνόε π; ο’ό^̂ ί&Κ, πσ̂ λ σ ς θεωρουμίνας ώς
ό γ μ α τ α'ήίίτ εώς, του κυρΗ|^ί ‘ΤΛφήΐκήβ ήώτ*«ής. ’Απο-

μεικνύει,ΐ-δτι 'σόιρά πολιτικών, J¡¡frt9^ ¿ú ■ καί' ηθικών γεγονό« 
τω*· μεγίστων, ανελιχθέ»των έντίςά^̂ ίάς' .έπτ*.. 'αιώνων, κατέ·

• M-íxt η ακριβέστερο* είπεΓν ίιέλυΐαγ ' όρϊστικώς τόν _ αρχαίο» 
ϊλληνιμέν. κόσμον, καί έδηυιούργησ̂ ινί έ*· λειψάνων αΰ·
τομ. jy  μέρει καί έξ ΰάων ρ&\/.e.koy ̂ κό'σμην.̂ νέον όλως _ διάφο- 
ρΛ^τοΰ αρχαίου. Ί^ ;̂ ι̂ ό%Αο6τθ, σανιατωμεν ιδίως .είς τους. 

/̂ υς/ήμ.ώ* ιστορικού; και 'ψίλβλόγό“;, ών τιχεφ-'τό'σο· άνυποστάτους 
- προλήψεις άρδην ά)(βκειμένα< πρός τήν ρλήθεεαν θειρρούσιν ώς. 

ά^θίίας στοιχειώδες· Κίς.ευδεμικν δυνάμεδί νά είσέλθωμεν έν· 
τΑΒθά ανάλυσιν επί,ποΰ θέματος τρύτου, διά,τό στενόν του χώρου.
• Εστω δμ,ω; βέβαιος Υ«£φος καί θαρραλέος «υγγραφεύς̂ τι}»! Ιστορικαί 

'αλήθειαι ά;_-πρωτ'ος αΰ,ςό̂  έ̂ κφ̂ρμ βα̂ έκτιμηθώσ·. δεόντως διότι 
εινε άλήθε·.αιύ'κα.ί.Διότς..η περαιτέρω άνέλιςις τού πολιτικού βίου 
τοϋ ανατολικού κόσμου κατ' αναγχην θα ιχιχυρώτη αυτας.

Παύομεν ενταύθα ,τάς,όλίγας ταύτασ λέξεις, ευχόμενοι όπως καί 
άλλα ίδωμεν τού σοφού συγγραφέως έργα, ¡>εθ’ όλην τήν διναίαν· 
αϋτού άποθάρουνσιν ¿κ τής επιπολαιότητο; του ελληνικού κοινού.

Μ α π ϊ τ γ ο ε


