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Έν Άθήναις, τή 28 ’Οκτωβρίου 1884.

ΑΚΓΒΜΟΜ ΑΖΏ.Μ ΑΤΑ

αρκη πανταχοδ.
Οί βουλευταί δέν κινούνται νά Ιλθωσιν είς 

τήν πρωτεύουσαν ό κ. Δεμάθας δέν εργάζεται 
πρός άνόρθωσιν τών οικονομικών τού Κράτους ό 
κ. Καζάζης δέν δημοσιεύει τίποτε, ή αστυνομία 
δέν κατέσχε κανέν χαβάνιον, ή κυβέρνησις χω
νεύει ώς βόας τά δωδεκατημόρια τού προϋπολο
γισμού και ό κ. Λομβάρδος επιστρέφει έκ τού 
θριαμβευτικού εις Ζάκυνθον ταξειδίου του επί 
ναρκοσόρου πλοίου, κατά τάς εφημερίδας.

* * *
Αΰτήν τήν απρόσφορου εποχήν εξέλεξαν όπως Ιξεγείρωσι τά 

πνεύματα έκ συμπτώσεως όμού ό πολυθρύλητος προφήτης τών 
Πατρών Καπετάνος μέ τάς εξ όψους αποκαλύψεις και ή "Ο ρ α 
μέ τάς έκ βάθους έπαγγελίας περί τών ευεργετών τού πάτρωνός 
της εις τό ελληνικόν Ιθνος Ή οίκτρά αποτυχία άμφοτέρων άπέ- 
δειξεν ότι ό Καπετάνος εύρίσκεται είς κακήν ώραν, όπως ή ώ ρα 
εύρίσκεται ύπό κακόν καπετάν ον.

Καί άνοιξεν ή βουλή ύπό περιστάσεις απαραδειγμάτιστου ρυ- 
παρότητος καί άκηδίας, μέ 37 μόλις βουλευτάς, μέ ασβεστωμένα 
τά θρανία μέ λάσπην άηδεστάτην καί ψύχος επαισθητόν, μέ £να 
Σκουλούδην κρύπτοντα τάς καθαράς του χεΤρας ύπό γάντια κα- 
τεσκευασμένα έκ δέρματος τών μετόχων τής Κβπβίδος, μέ τρεΤς 
γηραλέους καί αξύριστους βουλευτάς οίτινες μετά τού φρακοφόρου 
Σταμούλη άπετέλουν τούς τέσσαρας γραμματείς τού προεδρείου, 
μέ ένα ά γ ι α σ μ ό ν τού επισκόπου Καλαβρύτων [καί μέ πολλούς 
άγυιασμούς τού βουλευτοϋ Άγυιάς κ. Στεφανίδου, ίστις κα
τέλαβε τήν προεδρικήν Ιδραν δεκατέσσαρας ώρας πρότή; ένάρξεως 
τής συνεδριάσεως, καί τέλος μέ άνεξήγητον απουσίαν τού θήλεος 
εφεστίου θεού τού βουλευτηρίου, τής κυρίας Ροζούς.

* * *
Ήκούσθησαν δέ καί μερικά ζήτω άπό τά θεωρεία, ότε άνέγνω- 

σεν|ο πρωθυπουργός τό διάταγμα καί άλλα τινά κατά τήν έξοδόν του.
Περιττόν κρίνομεν νά ύποδείξωμεν τήν προέλευσίν των, άφού

εινε γνωστόν έκ τών προγενεστέρων ότι ό πληθυσμός τών φυλα
κών τού κράτους διατελεί πλέον ύπό την άμεσον έποπτείαν καί 
διοίχησιν τής κυβερνήσεως. Δέν είνε άπίθανον μάλιστα τό Β· Διά
ταγμα περί συγκλήσεως τής Βουλής ν’ άνεγνώσθη πρότερον έντός 
τού Μενδρεσέ καί τού Κόκλα πρός γνώσιν τών κρατουμένων καί 
συμμόρφωσιν.

V *
Καί όμως μέ δλας τάς έκδουλεύσεις τάς οποίας προσφέρουν αί 

φυλακαί τού κράτους εις τήν Δ. ’Εξοχότητα τόν πρωθυπουργόν καί 
τό σύστημα, ή κυβέρνησις άχαρίστως άφίνει τούς ατυχείς τούτους 
νά ψωριώσιν.

’Αξιοσημείωτος όμως εινε ή σϋμπτωσις ότι ή ψωρίασις «νεφάνη 
είς τάς φυλακάς εύθύς ώς έ βένετο γνωστόν ότι τό έκατομμόριον 
τού Βαλλιάνου έξέφυγεν άπό τάς χεϊρας τού πρωθυπουργού καί 
ήλλαξε προορισμόν.

* * *
Τάς προσπάθειας τής κυβερνήσεως περί έπανορθώσεως τών οι

κονομικών τού κράτους θαυμασίως ύποβοηθούσιν οί υπάλληλοι 
αυτής, διότι εις τούς στρατιωτικούς ταμίας τώρα προσετέθησαν 
καί οί άνά τάς επαρχίας είσπράκτορες, δόντος τό παράδειγμα τού 
τής Τρίφυλλίας.

Τό συμβάν τ.ύτο, φαίνεται, ένεθάρρυνε τούς άξιοτίμους χκ. 
Τάκην καί Άποστολακην άρχιληστάς, ’•έως έξασκούντας τό επάγ
γελμά των είς τήν όμορον έπικράτειαν καί είσήλθο·-· α:τά πάσης 
εμπιστοσύνης είς τό έλληνικόν Ιδίφβς, διαιτώμενοι έλευθέρως είς 
τόν δήμον Άπεραντίων.

Ή όμορος επικράτεια ύποθέτομεν ότι δέν θά έλυπήθη μεγά- 
λως διά τήν στέρησιν. Ώς φαίνεται δμως φοβουμένη τήν άνταπό- 
δοσιν καί τήν ανταλλαγήν καί θέλουσα νά προφύλαξη τό κρά
τος της άπό τήν άσυγκρίτως κινδυνωδεστέραν εισβολήν τών Ιξ 
Ελλάδος δραπετών τού οικονομικού κλάδου, διέταξε νά τεθώσιν 
ύπό κάθαρσιν αί εξ Ελλάδος προελεύσεις.

Αύτός εινε βεβαίως ό λόγος ό ύπαγορεύσας είς τήν Τουρκίαν 
τό υγειονομικόν ταΰτο μέτρον, διότι ή χολέρα ήτις έζήτησε νά 
εδρη κατοικίαν έν Μεσολογγίψ, έκεΐ δηλαδή όπου έγεννήθη καί 
ό νύν πρωθυπουργός, ευτυχώς άπεδιώχθη.

* * *
Μολονότι ή απόπειρα τής επιδημίας ήτο μικρας σπουδαιότητος, 

ούχ ήττον οί Μεσολογγϊται τά έχρειάσθησαν καί άν έγκαίρως δέν



Α Σ Μ 0 Δ Α 1 0 Σ

καθησύχκζε» ή Ιξαψις θά συν έβαιναν _άφεύκτωςίδευτέρα εξυδο<''τοίΙ 
Μεσολογγίου.̂  . -·Λ . ν / \

Έν. τούτρις οί πολϊται ϊι«({>ί<ορ£·χφησα:ν εις' I ξ ο'̂ βν μικρόν. δι’ 
εν τηλεγράφημα άποσταλέν ,ίίς τόν τόπΐί*.

\  ’ . .  '*** -; '  ,Καί τά αρχαιολογικά *έα και’ αΰχάς ήσαν σπουδαιότατα. 0ί
συμπατριώιαι τοϋ Έλγίνου έδίκαζον έν Λονδίνιμ πτωχούς τινας 
ελληνας χωρικούς, διότι έφερόν κρυφίως εις ’Αγγλίαν πρός πώ- 
λησιν άγαλμά τι. 'Ημείς Ιχομεν θετικωτέρας και άκριδεστέρας 
πληροφορίας περί τής ύποθέσεως ταΰτης, ήχις ύπο τό κοινόν τοδτο 
πρόσχημα ΰπέκρυπτε σκοπούς βαθυτέρους. Δυνάμεθα να διαβε- 
βαιώσωμεν τούς ά/οιγνώστας μας 6χι χό χλαπέν άγαλμα, οπερ 
ώς άπεδείχθη ηχο νεωτέρας τέχνης, ήχο τ'ο διοΦόητον άγαλμα τοδ 
Γλάόστωνος, τ'ο ποιηθέν οπό τοδ κ. Βιτάλη, τό όποιον έκλάπη 
κατά μυστικήν παραγγελίαν των Άγγλων, δια να μή έξευτελι- 
σθή ό ένδοξος πολιτικός άνήρ των ύπό τής παραφοράς των μωρών 
έλληνικών ενθουσιασμών καί τής χεραχοχόκου έλληνιχής καλλι- 
τεχνίας.

V **
Οΰχ ήττον άφοδ τό σύνθημα έδόθη, εξανέστη ό κοιμώμενος 

πρός τ' αρχαιολογικά ζήλος τών νεωτέρων Ελλήνων καί άμε
σον αποτέλεσμα τοδ ζήλου τούτου ύπήρξεν ή απόπειρα τής πυρ- 
πολήσεως ύπό τών απομάχων τών πυλών τής Άκροπόλεως, ήτις 
μετά τήν των Περσών, τοδ Σύλλα καί τών Τούρκων έμελλε νά 
όποστή κατά τούς νεωτέρους τοίχους χρόνους καί πολιορκίαν α
πομάχων.

Φαίνεται οχι ή φιλοπατρία σήμερον καχήντησε καί αυτή φάρ*. 
μακον χχταλεγομένη μεταξύ τοδ ρήου καί τής ίπβχακουάνης. 
Άλλως δέν δυνάμεθ* νά έξηγήσωμεν τήν μετά τό μάθημα τής 
φαρμακολογίας ενθουσιώδη παρόρμησιν τοϋ καθηγητοϋ τής φαρ
μακολογίας κ. ’Αφεντούλη πρός τούς φβιτητάς ¿πως συνεισφέρωσι 
τόν έρανόν των ύπέρ τής άνεγέρσεως τοδ ανδριάντες τοδ Κολοκο- 
τρώνη.

Άξιοσημείωτον δε δτι ό κ. Άφεντούλης άσυνειδήτως ίσως κχ- 
τέθηχε πρώτος μίαν λίραν τουρκικήν. Είμεθα περίεργοι νά 
ίδωμεν πόσοι έν συνόλφ μετζ ιτ ιέ δε ς καίπαράδες καί έν 
γένει τουρκικά νομίσματα θά συναχθώσι πρός άνεγερσιν τοϋ Γέρου 
τοδ Μωρία.

>

Δ.Ι AÆOA.OSKOI»raSÏÆA.TA.

Ή· περί τής έν Έλλάδι δικαιοσύνης διατριβή τοδ κ. Φιλαρέτου, 
εν τω A ίώνι, δεν στερείται ενδιαφέροντος. Αξία όμως ιδιαι
τέρας μνείας εινε αδτη διά τήν θαρραλέαν ειλικρίνειαν τοδ συγ- 
γραφέως, οστις-όμιλών περί τής τελεσιδίκου παρεμβάσεως τής 
τουρκικής άρχής έπί τουρκοκρατίας, μεταρρυθμιζούσης πολλάκις 
τάς αποφάσεις τής γραικικής δικαιοσύνης, ομολογεί ότι καίτοι τό 
σύστημα εκείνο ήτσ έν συνόλω πλημμελές, ειχεν οΰχ ήττον 
«τό μέγα πλεονέκτημα τής συνοπτικότητος καί τοδ ολιγοδαπά-' 
»νου, ίδίωςδετήςδυνατής προφυλ-άξεως τών έλ- 
ηλήνων από τής sXVqvçxjfc αυθαιρεσίας.» Οΰ- 
δείς ό έν Έλλάδι βιών ό μή συναισθανόμενος βαθέως τήν πικράν 
ταύτην αλήθειαν. Και άλλοτε Ιλαδε αφορμήν νά παρατηρήση ό 
Ά  σ μ ο δ α ΐο ς, ότι ή έλληνική αυθαιρεσία κακουργεί ύπό τόν τύ
πον τής νομιμοφροσύνης πολύ περισσότερον ή ύπό τόν τόπον τής 
βίας. Πας τις δύναται ήδη νά σϋρη έκ τής αλήθειας ταύτης, τής 
όμολογουμένης καί παρ’ αΰτοδ τοδ πατριώτου καί' δημοκράτου βου- 
λευτου Βώλου, σειράν όλων συμπερασμάτων άφορώντων εις τό 
παρόν και εις τό μέλλον τοδ Τόπου... Καθ’ όσον δε αφορά τήν

/ , m  Κ 
μεθ’̂ έ̂ρας δ̂ ίιόρθΐι 
όμολβάίας ώίνπαροράμάΐος δήθεν, έπιτραπήτω ,ήμϊν νά μή ά- 
'ποδώσίωμεν «υ*μίαν.'ε|ς αυτήν «πουδαιότητα..βΟ εγράφη, έγράφη. 
καί καλώς έγράφη« ·'· ' ’

...Γ.Τ έν τφ A ί ώ ν ι τής έν λόγιρ σκληρϊς 
ομολογίας « i »παροράματος δήθεν,

•Χ·. ' y
"Οταν άνεγνωμεν. προχθές είς τάς εφημερίδας ίτι έχορηγήθη 

πρός τό ύπουργείον τών εσωτερικών πίστωσις εξ' ΙκοΛόν τόσων, χι
λιάδων δραχμών πρός δίατή,οηβιν καταδίκων, προφανέστατα 
είδομεν ότι δεν συμφέρει πλέον τήν κυβέρνησιν ή έξάλειψις αυτών.

X
Δύναται μάλιστα από τοδδε νά συμπεράνη τις ποια είνε ή ν.ατά 

τόν κ. Βαμπαν ((«vise τοδ υπουργείου: — ’Ισχύς μου ή αγάπη 
τών καταδίκων μου.

X
Τίς οιδε δε άν τό ϋπέρ τών καταδίκων χορ ηγηθεν εσχάτως κον- 

δύλιον δέν είχε σχέσιν καί μέ τάς άκουσθείσας εν τοΐς άκροατηρίοις 
καί τφ προαυλίιρ τοδ βουλιυτηριου ζητωκραυγάς κατά τήν ήμέραν 
τής ένάρξεως τών εργασιών τής βουλής. Όπωςδήποτε δέν πρέπει 
νά μείνη άπαρατήρητυν δτι ή χορήγησις αΰτοδ προηγήθη ολίγας 
μόνον ημέρας τοδ νέου ύπουργικοδ θριάμβου.

X
Καί επειδή περί κονδυλίων ό λόγος, ποιον νομίζετε, εινε 

τό μεγαλείτερον κονδύλιον έξ όλων τών γνωστών ήμίν ένταδθα 
μέχρι τοϋδε ;

Τό κατατεθειμένο», ώςείς τάς διαταγάς τοδ κ. Τμικούπη ..-.-ρ έν 
τή μεγάλη βιτρίνα τοδ γνωστοδ χαρτοπωλείου Πάλλη\ καί Κθ)ιζιά 
παρά τήν εϊκόνατου,δπωςόλοιθά τό είδατε, Ιν τερατώδές τό μέγίθος 
κονδύλιον. Ή έξήγησις τής αλληγορίας ας άναζητηθή είς τά άρ
θρα τής "Ωρας, ή οποία βεβαίως παρόμοιον, κονδύλι έχρειάζετο 
διά νά γράφη τά χονδροειδή έκείνα πράγματα, τά οποία έχει τήν 
τόλμην νά γράφη.

Η ΚΟΙ'ΚΟνΒΑΓΙΑ

’2 τά κεραμίδια της βουλής, ’ςτή μέση καί ’ς τά πλάγ̂  
θέ νά στηθή ένα πουλί ρέ πτέρυγας πλατείας 
Ώς σύμβολο» περιφανές αρχαϊκής σοφίας 
δίιά μαρμαροπελεκητήι μεγάλη κουκουβάγια.

Όταν δέ κάποτε βρεθή το μάρμαρο ’ς τό χώμα 
’Από κανένα μέλλοντα σοφόν μας Καββαδία 
Που θαχη μόνη του δουλειά τήν αρχαιολογία 
Καί θά ςεθάφτη άπ’ τη γή παλιόπετραις ακόμα

’Είχείνος θέ ν’ άποφανθή καί θά χηρύζη πλέον 
Ότι .ή ΰπαρζίς -γλαυκός εντός τών ερειπίων 
Εινε σαφής άπόδειξις καί φανερόν σημείον 
Πώς ιερόν τής Άθηνάς ητον εκεί άρχαίον.

Και δεν θά ’ννοιώθη ό άμοιρος ότι έκεί μιά ’μέρα 
Ή κουκουβάγιαις είχανε στημένκ ·τή φωλιά τους 
Καί πώς για δειγμ’ αφήσανε 'ς τόν τόπον εκεί πέρα 
Μαρμαρωμένο ένα πουλί άπό τή συντροο̂ά τους.

Π ε ρ ιλ ρ ο μ ο ς .

βεοί άπό μηχανής
Ή έκχώρησις

— Què ήδη δύο εχετε σκύλους;
— Δύο καί αΰτους ύπουργικους.



Ό μόνος ό όποιος δεν πιστεύει σήμερον είς τήν χίνησιν τών 
τραπεζών είνε ό χ. πρωθυπουργός μας, δστις Ιπ; τοσοδτον χρόνον 
αγωνίζεται ματαίως νά χινήση τά; Τραπίζας .... εις οίκτον.

* * *
Ό ϋπό τών ύπουργιχών οργάνων γενόμενο; κατά τήν εναρξιν 

τής βουλής θόρυβος εν τοΐς άχροατηριοις χαί τφ ̂ προαυλίψ μας 
φέρει χατά νοδν μίαν εΰφυεστάτην παρατήρησιν ην κατά λάθος 
φαίνεται Ικαμεν είς έχ τών χ. υπουργών μας τατά τήν ήμέραν 
τή; επανόδου τοδ βασιλέως. Άπό τήν άντιπολίτευσιν, ειπεν, εΐ- 
μεθα ήσυχοι, θά εϊμεθα άραγε χαι άπό τήν συμπολίτευσιν ;

* * *
Συνάδελφοί τινες τής πρωτευούσης δέν απηξίωσαν νά ποιήσωσι 

μνείαν περί τής μή απονομής του παρασήμου πρός τους εν Χκρ 
έργασθέντας ιατρούς τοδ1 Ερυθρού Σταυρού χχ. Γαλθάνην χαί̂  Ραλ- 
λην, ενφ τό παράσημον τοδτο άπενεμήθη πρός τ̂ούς^παρά τής έλλην. 
χυδερνήσεως έχει σταλέντας ιατρούς. Δέν ειχε τό κοινόν ανάγκην 
τής περιστάσεις ταύτης, δια νά γνωρίσν. τήν χαμέρπειαν ανθρώ
πων φατριαστικών καί φύσει χυδαίων. Ά λλα φρονούμε», δη παρα- 
σημον τεδ οποίου τούς άνωτέρους βαθμούςφερουσιν οί προστυχό· 
τεροι τών ανθρώπων εντός καί εκτός τής επικράτειας, δικαιούνται 
νά περιφρονώσιν άνδρες διακεκριμένοι καί ώς επιστήμονες και ως 
φιλάνθρωποι, καί Ιχομεν λόγους νά πιστεύσωμεν, δτι έχ βάθους 
ψυχής τό περιφρονώσιν.

Α Σ Μ Ο Δ Α Ϊ Κ Α

Αΐνα-ΚΑτα βουλή
ΕΝ Α ΡΞΙΣ Τ Η Σ  Δ ' ΣΥΝ ΟΔΟΥ Τ Η Σ  θ '  ΒΟ Υ Λ ΕΥ Τ ΙΚ Η Σ  Π ΕΡΙΟΔΟΥ

Π έμ πτη  25 'Οκτωβρίου 1 *8 4 .

"Ω ρα 5 π.μ.Είς άνθρωπυς χεχαλυμμίνος.μέ εύρύτατον μ πουρ-  
νβδζ ι κτυτφ τη* θύραν τοδ βουλευτηρίου. Τό προιύλιον είνε έρη
μον ώς καί ή απέναντι όδός Σταδίου. Οϋδείς ανταποχρίνεται είς τα 
χτυπήματα του, εν τούτοις εκείνος χτυπά όλονέν. Έχ τοΰ θορύβου 
έξυπνα τέλος δ εις τό παρακείμενον φυλακείον χοιμώμενος σκοπός. 
Εκλαμβάνει τόν χρούοντα επ' τής θύρας ώς λωποδύτην προσπαθοδντα 
νά διαρρήξρι τά κλείθρα τοΰ βουλευτηρίου, φωνάζει— είς τά δπλα ! 
χαι ολόκληρος ουλαμός ει*ε έτοιμος νά δρμήση πρός σύλληψί* του. 
Ό  άγνωστος χτυπά ίσχιρότερον, ύβρεις 5έ νεοελχηνιχώταται μετ’ 
άρχαϊχωτάτων λέξεων εξέρχονται τοΰ στόματός του.

Ώ  ρ φ 6 π. μ. "Ηχούσε πλέον δ έντός του βουλευτηρίου χοιμώ* 
μένος χλητήρ χαί μέ τά νυχτικά του ανοίγει τήν θΰ'αν. Ό  άγνωστος 
είσϊύει εντός μετά βίσς. Ό  χλητή? έξαφνίζεται : "Εξω, εξω φωνά
ζει— Βρε Μάνθο εγώ είμαι, άπαντά δ άγνωστος. Ό  χλητήρ συνέρ
χεται. Ά  σείς εισθε χύριε ............—  Σούτ ! Έγώ χυρ Μάνθο, ό
γέρω Καλλιφορνας ηλθε μωρέ; —  "Οχι. Ό  άγνωστος έχρήγνυται 
είς θορυβωδέστατον γέλωτα, χαί ψιθυρίζει: τοΰ τήν χατάφερα πάλι.

Ώ  ρ ς: 7 π. μ. Ό  άγνωστος χάθηται ήδη έπί τοΰ Ιδωλίου τοδ 
προέδρου έντός τής αιθούσης. Ο'ώείς άλλος εύοίσχεται ε κ ε ί .  Ψυ
χρότατα μόνο* ρεύματα αέρος χαί βροχή πυχ*ο.·άτη έ< διάλειμμά· 
των είτούουσι δια τών άνωθεν μαλασμένων παραθύοων. Ό  άγνωστος 
έν τούτοις δέν εγκαταλείπει την θέσιν του- Συοφίγγεται περισσότε
ρον έντός τοΰ β ο υ ρ ν ο υ ζ ί ο υ  του χαί χρατεΐ ήνεωγμένην τήν όμ. 
βρέλλαν του.

Ώ  ρ φ 8 π μ. ’Ακούονται χτυπήματα εις τήν θύραν. Ό  αγνω 
στος κλείει τήν όμβρέλλαν του χαί τείνει τό ου;. Καταφανέστατη 
συγχίνησις τόν χατέχει. Ό  χύρ Μάνθος δ όποιος πρό ¿λίγης ώρας 
τόν έσυντρόφευε «ηχόνεται διά ν' άνοιξη. Ό  άγνωστος όρμά * ιτ ’ 
αΰτοΰ. Δέν θά πμς, τω λέγει, εινε ό Γέρω-Καλλιφορνάς. Γι’ αυτό 
έγώ δέν κοιμήθηκα άπόψε ; Συνάπτεται πάλη· πίπτει ό είς εγείρε
ται δ άλλος, υβρίζονται, γρονθοχοποΰνται, ενώ εξακολουθούν ισχυρό
τερα τά επί τής θύρας χτυπήματα. ’Απομένει νιχητής δ χΰρ Μάνθος.

*Ω ρ φ 9 π. μ. Ό  χΰρ Μάνθος κατάκοπος έχ τής πάλης ανοίγει 
τήν θύοαν. Τρέμων δέ χαί χατάβρεχτο; εισέρχεται έντός δ πρό μιας 
ώρας χρούων. Ουτοε δέν έχει χαλυφθή χαί ευκόλως αναγνωρίζεται. 
Φερει φραχο» χαί σύρει δύο σχύλους μέ τάς δύο του χεΐρας —  Κα-

λημέρα χ. Σταμούλη, τόν προσφωνεί δ χΰρ Μάνθος. Πηγαίμτ, 
μέσ* στη σάλα νά βρήτε χαί σύντροφο. Ό  χ. Σταμούλης, οδ 0ι 
όδόνσες συγχρούονται έχ το» ψύχους εισέρχεται είς τήν αίθο»ι», 
καθ’ ήν ώραν δ άγνωστος λιποθυμεΤ.

Ώ  ρ μ 10 π. μ . *0  άγνωστος έγένετο πλέον γνωστός. Άφήρε« 
τ» μπουρνούζι του καί αστράπτει έχ τής χαρίςήκατάλευκος μ'ορφί 
του. Έξαποστέλλει χατά πάσαν διεύθυνσιν όμηριχοΰ; στίχους κς! 
ζητεί να δ ι α κ ω δ ω ν ι σ θ ή είς τά τέσσαρα τής οικουμένης πέρα. 
τα, δτι χ' εφέτος προσωρινός τής βουλής πρόεδρος θά εινε αυτός ό 
βουλευτής Βώλου Ν. Στεφανίδης. Ό  χ. Καλλιφορνας παρητήθη τώ» 
γεροντικών δικαιωμάτων του.

Ώ  ρ φι 11 π. μ. Κηρύσσεται ή εναρξις τής κάτω χαί άνω βουλής.
Ώ  ρφ 12. (Έν τή οίχίφ τοΰ χ. Στεφχνίδου). Ό  χ. πρόεδρος χό. 

πτει βεντούζαις, έχει πυρετόν χαί παραληρεί περισσότερον το* 
συνήθους.

Μ Ε Τ Λ Β Ο Λ Λ Ι

Όπως καί αΐ II ι ν α χ ί δ ε ς  τής Έ  φ η μ ε ρ ί δο ς λένε 
ό χειμών ήδη άφίχθη είς τήν πόλιν έν ευχή· 
χαί χατάλευχοι νιφάδες ποΰ καί ποΰ ήραιωμέναι 
μαρτυρούν τού φθινοπώρου πως παρήλθ' ή εποχή.

Καί μεταβολαί ποιχίλαι χαί αλλόκοτα συιχβχντ* 
του καιρού ακολουθούνε τήν ψυχράν μεταβολήν 
καί ώς φαίνετ’ αίφνιδίως θά μεταβληθώσι πάντα 
μέ δριμύιητα, μέ βίαν, μέ ταχύτητα πολλήν.

Καί έν πρώτοις όταν ελθη δ Βασέρ εις τάς ’Αθήνας 
είς τήν πολιν τών ήρώων καί τών Πεισιστρατιδών 
κ’ έργασθή έπιτοπίως ένα ή καί δύο μήνας 
θα μεταβληθή βεβαίως δ στρατός μας ριζηδόν.

Ναι μέν, δικνυκτερευσεις λοχιών εις μπυραρίας 
δίν θα παυσουν καθ' έκάστην όπως νΰν τε καί με! 
αλλα τότ’ όλιγοτέρας θά φο/εύουνε κυρίας 
χαί εν γένει θά πηγαίνουν 'ςτόν στρατώνα πιό πρωί.

"Επειτα τά θεωρεία τής βουλής τά πρός τόν νότον 
μεταβάλλονται έσχάτοις χαί πολύ έπαισθητώς 
γρά ν’ αντέχουν έπιπλέο* χαί εις τόν ποδών τόν κρότον 
χαί συγχρόνως μ’ ευκολίαν νά έμβαίνη δ στρατός.

"Οπως ποτ’ άν ή βεβαίως ή μεταβολή θά γίνη 
έπειδή άρχή τοιαύτη κατ’ αύτας επικρατεί, 
τίποτ' ιΐς τήν ίδια θέσι ώς εικότως δέν θά μείνη 
καί μεταβολάς ποικίλας δ καθένας θά ζητή.

Τέλος ά» χ’ είς περιστάσεις ζώμεν πλέο* δμαλάς 
άπαξ πάντα τδ» πραγμάτων ή φορά θά μεταβάλη 
πλήν μέ όλος της Ελλάδος τάς λαμπρας μεταβολάς 
αμετάβλητον θά μείνη τών Ελλήνων τό χεφάλι.

ΟϋΕΜΙΙΕΒ

Μεταξύ τών τόσων ωραίων κομψοτεχνημάτων, έξ ων εινε πάντοτε 
πλήρες τό έπί τής δδοϋ Έρμου κατάστημα τοΰ κ. ΧΟΤΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ υπάρχει κατ’ αύτάς και ίν όλως πρωτοφανές διά τόν τόπον 
μας: ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΑΙ. Ό χ ι προϊστορικά!» 
άλλά σημεριναί, ά'-τιπολιτευόμεναι χαί συμπολιτευόμεναι* μη λ ■* 
μάρ ο υ σ αι διά τής φλυαρίας των άλλά σιωπώσαι χαί πρόθυμοι νά 
δεχθώσι τήν τέφραν τοΰ σιγάρΟυ σας ή δ,τι άλλο θελήσητε νά θέ- 
σητε έντός αυτών. Όσοι είσθε αντιπολιτευόμενοι τρέξατε ν’ αγορά*·; 
σητε διότι μόνον αί συμπολιτευόμεναι θ’ άπομείνονν. ί


