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Τιμή έτησίαί συνσρομής προπληρωτέα« διά μεν το Έσωτεριχόν δραχμχί νέαι <2, Sià Zi Τρ Εξωτερικόν 20
Ή  Διεύθυνσι; τής ¿<ρημερ!3ο', βπι τής δδο3 Ίπποχράτου« άριθ, δ, παρά τη πλατείς Τοϋ Πανεΐιίστημίσυ.

Έν Άθήναις, τή 9 Δεχεμβρίου 1884.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ

^ Ζ _ ~7“‘f'- ■koXXjjv Wl* **î δρίσιν διέρρευσεν ή παρ-
\  \  / /  ελθούσα̂ Οο̂ άς·. συεάβησαν ούχ ήττον πολιτικά 

^  /  τινα γεγί*®& *** iv ?η χώρα ήμών χαί έν τη 
αλλοδαπ^'ά^Μ®^?*^ *αι  ̂συσχέτισις δό- 

μ̂ϊ’̂ βΑ^ί^νανται νά̂ ένδιαφίρωσι τούς άναγνώστας. 
^  Έν πρωττές· είς πήν γερμανικήν βουλήν ήτ- 

1ΒΗΒ τήθη ό Βίσμαρχ. Έζήτησεν 20 μαρχών πίατωσιν 
A fB mS  xeí**¡l «νήρμήΙφΕν.: Ό  μέγας πολιτικός άνήρ 
£38»^· λέγεται ¿τι έγραψε πρός τον ήμέτερον μέγαν 
1»Γ^ J*Z  ' «ολιτιχόν άνδρα τόν διέποντατάς τύχας τής πα- 

τρίδος μας έμπιστευτικώς να τφ άναχοινώση πως 
^ έχει αυτός τό θάρρος νάζητή άπό τήν έλληνικήν

' ν   βουλήν εκατομμύρια έπί έχατομμυρίων καί μ*
τι τρίτον οί έλληνες βουλευταί άποχτώσι τό μεγαλείτερον θάρρος 
và τφ τά παραχωρώσιν. Ό χ. Τριχούπης τ<ρ άπήντησεν δτι τό 
πράγμα εινε άπλούστατον* ό Βίσμαρχ ήττήθη κυρίως Ινεχ* του 
χέντρου" άλλ* έν τη ελληνική βουλή χέντρον δεν υπάρχει* υπάρ
χουν μάλ(οτα έν αυτή τα μάλλον εκκεντρικά στοιχεία π. χ. ό κ. 
Δουζίνας, ό χ. Καοοιμάτης, ό χ. Στεφανίδης, ό χ. Μάνδαλος, ί χ. 
Λημητραχάχης κλπ. Ή έλληνιχή χυίέρνησις έφρόντισεν ούχ ήττον 
νά δημιουργηθή ίν χέντρον άνήχον είς αυτήν άποχλειστιχώς χχί 
τοιοΰτο είνε τό χέντρον... τής Μελίοοης του χ. Δεμάθα. 
Άλλως τε, προσέθηχεν ό χ. Τριχούπης et; τήν Ιμπιστευτιχήν ά- 
πάντησίν του, ή χυίέρνησις μεριμνά έχ των προτέρων, περί τής χα- 
ταοτάοεως τών φωνητικών οργάνων των οπαδών της καί άπόδειξις 
δτι έν Τρίφυλλοι κυβερνητικός τις υποψήφιος, φίλος τοΰ χ. Κοχ- 
κέβη, φέρει τό εΰγλωττον έπώνυμον Β ω 6 ό ς.

Μεγάλην έντΰπωσιν παρήγαγεν εις τόν διπλωματικόν χόομον ή 
υπό τοΰ. σοφοδ συντάχτου τοΰ Φ ο ί 6 ο υ έξενεχθεϊσα γνώμη περί 
τής Χύσεως του 'Ανατολικοί Ζητήματος. Ώς γνωστόν ό χ. Πύρλα; 
προέτεινεν δπως ή λύεις έπέλθη διά γάμου δπως συνειθίζεται είς 
όλας τάς χωμψδίας και παντομίμας, του διαδόχου Κωνσταντίνου 
ευζευγνυομένου μετά τίνος τών θυγατέρων τοΰ Σουλτάνου, είτε 
του μέλλοντος άρχηγοΰ τών πιοτών συζευγνυομένου μετά τίνος τών 
πριγχιπιοσών τοΰ Έλληνιχοΰ βασιλιχοΰ οΓχου. Πολλά εΐσι τα λε- 
χθέντα έπί τής εημαντιχής ταΰτης προτάεεως, ώς έπιχρατεβτέρα 
δμως έθεωρήθη ή γνώμη δτι πρίν έπέλθη τό «υνοιχέβιον τοΰτο,

Θα έπέλθη άφεύχτως τό δ έ ο ι μον τοΰ προτείναντος τήν τοιαύτην 
λ ΰ ο ι ν.

Έ'φ διά τής συμμαχίας τών τριών Αυτοχρατόρων μετά την 
έν Σχέρνιείιτζ συνδιάλεξιν ή ειρήνη τής Ευρώπης έθεωρεϊτο έξ- 
ηοφαλισμένη, ως χέραυνός Ινίοχηψεν ή εΐδν̂ ις τής διαλύβεως τής 
ουνομολογηθείοης βυμμαχίας μεταξύ τοδ πρωθυπουργοί χαί τοΰ 
χ. Μπογράχου. Οί ένταΰθα πρέσβεις τών μεγάλων δυνάμεων ή- 
ρώτησαν περί τούτου τόν χ. υπουργόν τών έζώτεριχών. Άλλ’ ό χ. 
Κοντόσταυλος έίήλωσεν οτι δέν είξεΰρει τίποτε διίει συνήθως τα 
σπουδαιότατα ταύτά ζητήματα, τής έσωτεριχής χαί εξωτερικής πο
λιτικής διευθύνει αυτοπροσώπως ό χ. πρωθυπουργός, φρονεί ίμως 
δτι ή διάστασις προήλθεν έχ διαφωνίας ώς πρός τήν χρήσιν τών 
χρημάτων τοδ δανείου.

Κατά τηλβγραφιχήν είδησιν ό διευθυντής τής προεξοφλητικής 
Τραπέζης τής Κάτω Αυστρίας έγένετο άφαντος, «φήβας έλλειμμα 
δύο εκατομμυρίων φιορίνίων. Μόλις έγένετο γνωστόν τοΰτο χαί 
αμέσως ό έν διαθεσιμότητι διατελών βουλευτής Σύρου χ. Σχου- 
λούδης χατέβαλεν ένεογείας ζώηράς παρά τη χυίερνήσει δπως 
διορισθη αυτός πρεσβευτής τής ’Ελλάδος είς Αυστρίαν.

Έν τη ήμετέρα βουλή ή άνιιχολίτευσις άχολουθοΟσα τήν ο
μοιοπαθητικήν μέθοδον άντέταξεν εις τόν μεγαλοπράγμονα ιατρόν 
χαί υπουργόν τών Εσωτερικών, τόν συνάδελφόν ταυ ιατρόν χ. 
Γούζαρην. Πάσσαλος πασσάλφ έχχρούεται. Άλλ’ ό χ. Λομβαρ
δός έφάνη ¿‘«¿τερος παντός πασσάλου, ειπών χατά τινα τών τε
λευταίων συνεδριάσεων τής Βουλής, προχειμένου περί διορισμοΰ 
αστυνόμων τήν άξιομνημδνευτον φράσιν: Έγώ χαί όβασι- 
λ «ύ ς». Είς Ζάκυνθον έγένετο αμέσως φωταψία διά τήν Ιχφρασιν 
ταύτην χαί οι τρεΤς ανεψιοί τοΰ χ. Λομβαρδού καταγίνονται νά 
εΰρωσι τίτλους πριγκίπων διά νά προσθέσωσιν είς τό όνομά των.

Μετά τόν λόγον τοΰ Φερρυ χαί τοΰ δουχός τοδ Βρόϊλ, αξιο
σημείωτος ήτο χαί ό λόγος δν επρόφερεν είς τό χαχουργιοδιχβΐον 
δ χ. Μάνδαλος ενεργών έξωδίχως διά τήν άπελευθέρωσιν ένός κα
τηγορουμένου στραγαλατζήέχ Θεσσαλίας. Έρωτηθείς καρά 
τοδ εΐσαγγελέως χ. Μπένση, τί άνεμιγνόετο αυτός εις τήν ΰπό- 
θεσιν εισερχόμενος είς τό διά τούς δικηγόρους προσδιωρισμένον 
μέρος καί ποιος ήτο, ό κ. Μάνδαλος «πήντησεν άγερώχως 8τι 
ητο άνθρωπος. ’Οργισθείςσφόδρα διά τόψεδδος ό κ. Μπένσης 
διέταξεν αμέσως τόν χ. Μάνδαλον νά έξέλθη.

Πραξιχόπημα έθεωρήθη ή άγγελθείσα παραχώρησις τής Δβ- 
λαγόας είς τήν Γερμανίαν ύπό τής Πορτογαλίας, άνευ τής συναι- 
νέσεως τοΰ χ. Δήμιτσα, του οποίου τό περισπούδαστον γεωγρα
φικόν Ιργον πάσχει άπροσδόχητον τραδμα έχ τής γεωγραφικής
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τβύιης μεταβολής. *0 κλεινός -γεωγράφες/έτβιμάζει σφοδρόν έ- _ 
λεγχον μ« τό αυτό ρητόν του .Φωχυλίίου, ̂ 0* οποίον θά διαθιβάση . 
εις τις δυνάμεις. ' ■'

’Αφού αί πολεμεχαι εργΜέαι έξαχολουθούσιν έν.Κίνφ χαί β χ. 
Καζάζης πολεμεί· μανιωίώς ¡αην σχιάν το3 ΒμάΤλα διά τών δημο
σιευόμενων εις τήν έφημερίΐίι τού. χ. Σιδίνη "γαλλικών του, έπι* 
σπεύδεται δραστηριως καί ή άναμόρφωσις τού ήμετέρου στρατού. 
*0 στρατηγός Βοσσερ αφού έπεαχέφθη τούς στρατώνας, τάς «χο
λ»; χαί τά γυμνάσια, Θά έπισκεφθή προσεχώς καί Θά επΛεωρήσν) - 
τά ζυθοπωλεία τής χόλε ως, ένθα κυρίως συμβαίνει ή έκπαίδευσις 
τών βαθμοφόρων τού ήμετέρου στρατού.

Ώς σπουδαιότατου πολικόν γεγονός δύναται νά χαραχτηριβθή■ 
καί ή σύλληψις τών πολυαρίθμων συμμοριών τών λωποδυτών εν 
Άθήναις ύπό· τής αστυνομίας. Ή σύλληφις τών περιλάλητων 
τούτων ήρώων τού αστυνομικοί! δελτίου βγένετο ακριβώς χαθ* ας 
ήμέρας έφωρϊτο ό κ. πρωθυπουργός έν τη Βουλή είσάγων νομο
σχέδιου νέου δανείου μεταξύ τών ήδη παρουσιασθέντων.

Χαράς ευαγγέλια! Νέους φόρους πάλιν, νέους φόρους ετοιμά
ζει διά τήν ράχιν τού δπομονητιχού λάοίΓ του ό φορόμάνής πρω
θυπουργός μας. Εις τήν νέαν άδτήν έχστρατειαν του δεν αφίνει τί
ποτε ακέραιον καί άσκύλεύτον τίποτε 'δεν διαφεύγει τό.αγρυπνον, 
τό άπληστον όμμα του; Διά τών τελευταίων νομοσχεδίων του προ- 
παρασχευάζεται'νά φορολογήθη κα! αυτά' τά καυσόξυλα I Καί ίδέ- 
τε πώς βίς δλας τάς πράξεις τβυ διήχει πάντοτε .τό πνεύμα τής 
αΰτοσυντηρησίάς ! Άφού άφήρίσενάπό τόν λαόν τήν έλευθέραν
χρήίΐν τού πετρελαίόν, προσπαθεί ήδη νά τφ χατάστήση άδ.ύνατβν. 
τήν χρήσιν καί του χοινοτέρου καί ,προχειροτίρου μέσου, τό δποΓον 
τφ άπέμενεν 8πως στήση . τήν πυράν, ήτις θά δώση τέλος εις τό- 
χαταστρεππχόν έργον τής χυίερνήσεώς -του.

Λ
Μετά τάς φορολογίας έρχονται τά μονοπώλια; Έχε/νας παρϊ- 

χολουθοδσι χατά πδδας *ιβτώς;αδτά. Σήμερον άγγίλλεται ό φό
ρος επί τών χάυσοξόλών'ίν'τός-έλίγου λέγέτρι ί'τΓ'ή χυίέρνησις 
αναλαμβάνει χάί τό μονοπώλίον τών ανθράκων. Καί. ώς χωλεϊ τό 
πετρέλοτον χαί τόν καπνόν·' χαί τά-χυρεϊα, θά γυρίζή εις τούς ϊρό* 
μους με τό χάρρον του ό πρωθυπουργός μας, χαρβόυνιάρης τής πο·. 
λιτιχής, χαί θά χωλή τά χάρβουνά του χαυχώμενος συγχρόνως δτι 
δι’ ολων αίτών παρασκευάζει τό;Ιθνος εις διεκδίκησι» τών δικαιω
μάτων του καί φωνάζώνΠόλπ μος !-πό λ εμ ο ς! ,ένφ όμοίως' 
οί μάγγαι τών όδών'θά τφ φωνάζουν παρακολουθούντες χαί εκείνοι 
Π ό λ ε μ ο ς !  Πό λ ε μ ο ς ! :

Τό περίεργον είνη πώς- τόσφ βραδέως φορολογεί ..τά είδη τής 
θερμάνσεως, ένφ είνε γνωστόν ανέκαθεν, πόσον είνί φίλος τής ψυ- 
χρότητος, κύριον «διού σκοπόν προθέμενος ανέκαθεν νά σβύση 
πάντα ευγενή σπινφήρα καί; νά παγώση πάντα θερμόν παλμόν, 
δημιουργών παντοτεινόν χειμώνα αισθημάτων Καί πόθων; .

* * *
Έκτος όμως τού τών ανθράκων πλείστα άλλα εινε αποφασι

σμένα καί τίθενται εντός ολίγου., εις ενέργειαν. Έχ τών πρώτων 
δε εινε τό τού χαφφε καί τής ζαχχάρεώς.

Λίαν έπικαίρως πληροφορούμενα 8« ό ενταύθα σύνδεσμος 
τών παντοπωλών καί οίνοπωλών κατά τάς τελευταίας

άρχαιρέσίας τ|» άνεκ||φξεν ί̂τιμον πρόεδρον τόν κ. Χαρίλαον 
·νΤριχφύπςν#ϊ̂ £δρον.|̂ ϊ:ύ»υργιχοΰ συμβουλίου. "

‘Αλλτ ούτε ό καφφές, ούτε ή ζάχχαρις, ούτε αύ̂ ή ή κινίνη θά 
δύνηθούν νά διαφυλάξου» τήν υγείαν τού οίκονομΜ&ύ του δημεονρ* 
γήματος καί νά παρατείνουν τήν χαταρρέουσα· πολιτιχήσ̂ εθυ ύ- 
παρξιν. Τά τονωτικά και τά φάρμαχα ούδιπο̂ ε άπεδείχθησνν ί· 
χανά νά χρατήσωσιν εις τήν ζωήν σώμα, τόν όργανισμόν τού ο
ποίου άρχήθεν ΰπέσκαψαν μαχραί άχολασίαι σπατάλης χχι χαχο- 
διοίχήσεως.

Δεν ήξεύρομεν ττί άλλο μονοπώλιον θ* άναλάβη χαί χοΤον άλλο 
είδος θά βορολογήαρ. .’Αλλά θέλει έπί τέλους μετά τόσας άφρο- 
σύνας νά χάμη χαί μίαν πραξιν θεάρεστον χαί χοινωφελή; 
"Ας φορολογήση τάς. έν ταΤς έφημερίσι δημοσιευομένας διατριβάς 
περί' τών διδαχτιχών βιβλίων χαί ιδίως τάς-αού χ—Δήμιταα. Ού· 
τω ποιων χαί τού ισοζυγίου τήν όρθοπόδ»ι» 4>ά έπιτύχη χαί πολ
λούς ανθρώπους θά οώση εκ τή» αΰεοχωρίας..

"Εως δτου τό υψηλής πολιτιχής περινοίας χαί αληθούς ύπεο 
τού χοινού χαλού μερίμνης έργον τούτο πραγματοποιηθή προτεί- 
νομέν όπως διενεργηθη δήμοσία συνεισφορά πρό; αγοράν φίμώιρου 
διά τόν είρημένον κ. Δήμιτσαν. ;

Φύροι χχό βλο φόροι (ί< όλα μχς τά «δη,
. φόροι «δ-.χαρτοσημβυ, .φόροι τών χαυσοξύν«, 

φίροι β*ρ«ϊί β*· κ«5« μα^'πχιχνίδι, % 
ωόροι βπι τδν γίτώ?, φορ»ν τδν 'Φχυλων.
Φόροι ’σό*;σ«ρ€ίτσάλί*,',στό μπόλι, ’«γΪ  κινϊνον, 
φόροι χ*ί στή’λιακάδα τού·έθνους-των· 'Ελλήνων. ·■;·.

Τί. έποχή *»ν φόρων, κχί τώνμοχοποΔίων!
χι* άπό κφφφε ακόμη, ,χχί ζά^χρι χι’ .αλεύρι. . 
θα κχμη,ό Τρίϊΐούπηε λαμπρόν πχντοπώλίίο.ν, ’ 
μχ τό γ2*τί κανένας μπακάλης δεν ειξεύρςι.
Ό λα ό νιρ.ΤριΚούηης έφίτσς ίά τά χάμη,' ·' 
μ ή π ω ς  κχί· νιμπορέβΤ|· τό Ιθνος νά συνδ(5άμη;

Μπακάλιχχ με δλα τών. φαγητών τα είδη,, 
καθάρσια, μολόχαις, φλασκομήλιαϊς, νυστέρια  ̂
άχυρο, καλαμπόκι,’ κριθάόι>αι γρασίδι, ' '
δλα ιίς τόδ Τρικόάπη θχ πέσουνε τά χέρια. 
θ ά  γίνη με δυο λόγ.α ξερέ «* τδύ προχείρου 

• δ γενίκίς μπακάλης τον κράτους όλοχληρ««;· · · -

Καί .πώς άλλοιώς ,-τ» έθνος θ’ άναδι^ργανώση·; ,. 
χαί τί ’μπορείς σε, τούτη τήν εποχή, να .̂κάμης ;̂ 
πώς στρατηλάτας'ξένους, ναυάρχους θα πλήρωσή ; 
πώς θ’, αύξηθόύν τόύ' έθνους άί'ζώτιχαί δυνάμεις !
Είς· τάς διοργανώσεις τά δάνεια δε» φθάνουν - ·
ούτε μδς βγάζουν πέρα χαί τίποτχ δεν κάνςυ*.

Σε τούτη τήν μεγάλη, ανάγκη που μάς σφίγγει 
«ρέπει αμέσως μέσα. νά.ςύριθού» χχινούρ̂ α̂

. νχ βγάλουμε, ακόμη χ/ άπδ τή μυΓγα ξύγχι, 
ά< θέλουμε πολέμου;: χαί 'νίχχίς' χαί σαντςύρία.
Κ ’ ετσί πριν δ Τρίχόύπης μας φέρη υες 'ςιήν Πίλι, 
από λιμό χαί πείνα νά χαχχρώσουν δλοι.

βΟϋΚΒ

Τί έπρεπε πρώτον νά οργάνωση

Καί εν τούτοις.δεν θα σωθή από τό» τεταρτχίο» πυρετόν.

,ν ' '

—  Καί τί φρονεί δίνάλλος περί θητείας
- — Αυτά είπε πώς*ει»ε πολιτικά χαί δέν ανακατεύεται.
—  Καλλίτεοα ν’ άναχατεύετο *ς αότά καί ν’ άφΐνε δλα

[τ’ αλλα.

Ίντοριχόν. . ..

Τό· πνίξεμ,φ̂ ;̂ ·-''

Μία μονοχονϊυλ^α τήν έβδοοάοα.
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Δ Ι  Α^ΒΟ^νθΣ1ΚΟΙ»ΓΧΙΖΙνΙ Α.ΤΑ.

Μεταξύ τών νέων νομοσχεδίων χαταλέγεταϊ χαί τ'ο χορηγούν 
εις τήν »υδέρνησιν ιβ δικαίωμα νά χατασχευάζη δαμαλίδα καί νά 
δικνέμη αύτήν άπ’ ευθείας εις τούς πολίτας, προσκολλώντος τοϋ 
πρωθυπουργού είς δλβς τάς άλλας μέχρι χουδε ιδιότητας χαί τα 
««αγγέλματα του χαί Λ  τβΰ δημοσίου έμίολιαστοϋ. Άλλα ποϊος 
θά εΰρεθτ,διά νάναλάδη τον εμδολιασμόν τοδ έθνους μ« κανέν εί- 
3«; δβμαλίδος προφυλαχτούσης αύτό χαί άπό τών συνεπειών τής 
λύσσης των χυδερνητών χαί τής ψώρας τών αναμορφωτών πολι- 
τιχών του;

. . .  X
Άφίχετο, άφίχετο ό φαιδρότερος των τύπων τής έλληνιχής βου

λής, ο Μαικήνας τής σατυρικής δημοσιογραφίας, ό βουλευτής 
Τροιζηνίας χ. Δουζίνας. Καί μαζί με αύτόν επανέρχεται, λέγει ή 
Άχρόπολίς, χαί ή περιώνυμος Τριαχονταμελής Επιτροπή 
του. ’Επί τού σοδαροδ τούτου αντικειμένου ήμεϊς ίχομεν άχριδε- 
στέρας πληροφορίας: Ό αξιότιμος χ. Δουζίνας χαθορών πόσον 
έχιιροτέρευσε χατά τό μεσολαδήσαν διάστημα ή χατάστασις τής 
πατριδος χαί ευρίσχων ότι οί Τριάχοντα Τύραννοί του δέν )0α ή- 
δύναντο ν& φντιμετωπίσωσι μόνοι τάς έπελθςύσας έπιζημιωτάτας 
μεταδολάς, σκέπτεται να προτείνη τήν αΰξησιν αυτής τουλάχιστον 
εις έξηχονταμελή.

X
Διεδόδη τέλευταΐον ότι ή Τράπεζα τής Κωνσταντινουπόλεως 

εχρεωχόπησε. Καί τρέχουν οί μεαΐται χαί οί χερδοσχόποι εις τάς 
εφημερίδας χαί διαψεΰδουν τό πράγμα χαί κόπτονται ότι πώς είναι 
ϊυνατον αφϊϋ/ΑλλάΑιατί' ταράσσονται̂ :

Ό χ. Τριχούπης δπέδειξεν ήδη εις αδτους τί πρέπει να χά- 
μουν δια νά χαταστραφ?ι ή έχ τής «ιζήσεως έντύπωσις. Άναγγέλ- 
λων τήν αποτυχίαν το3 δανείου έδήλώσεν ότι εν τούτοις ή πίστις 
τής Ελλάδος δεν έδλάδη καθόλου διότι πρός διόρθωσιν τής απο
τυχίας του πρώτου παρασχευάζει νέον δάνειον. Άπαραλλάχτως χαί 
αύτοί δύνανται νά διαδεδαιώσουν τό χοινόν ότι έχ τής πτώσεως τής 
Τραπέζης των δέν έδλάδη διόλου ή πίστις το3 χ. Κορωνιου ή τοδ 
χ. Σχουλούδη, άναγγέλλοντες τήν προσεχή ούστασιν νέας τοιαύ- 
της άντί τής μαχαρίτιδος.

X
Έξαχολουδοδσι δημοσιευόμενοι αλλεπάλληλοι αί βιογραφίαι 

τών βουλευτών μας. Ταύτας* θέλον̂ ες νά χαταστήαωσι μάλλον 
ένδιαφερούσας ίό̂ άζρνναι ,έηά̂ άυτρί πας· ̂ μίρας αυτός μετά σπα- 
νίας όρέξεω̂ ;χ« ζ̂ θυ,·:'' πρ»'ι«.λρ3ντ*ς, «τελευτήτους συζητήσεις 
περί παύσεω̂ β ί̂ *ρΐ49ίδφ>*ίέ!Η04Λ«, πτώσεων τοίχων, στρα- 
τιωτιχών οίποσπασμάτων, χλπ. όπως χαταδείζωσι χαί έμπράκτως 
σαφέστερον ·*ίσΟν'«ίνΒ ·ΐξιοι τής άιίαδίδομένης αύτοίς τιμής.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ Μ ΑΡΓΑΡΙΤΑΙ

Άνασχάψατε όλα τί διχαστιχά γραφεία χαί θά «δρετε τά
έγγραφα. Μποκτοι

Έάν τύχη τις έζ ύμών νά λάδη τον λόγον δέν πρέπει νά ομιλά).
  Ό α ù τ ό ς.

’Επί τίνων περγαμηνών βαδίζων ήλθεν ένταδθα χαί άπέδωχε 
τοιαύτας ■.. ·3έν τολμώ νά τάς ονομάσω ; Ό α ù τ ό ς.

Εις τόν Βόλον ανοίγεται οδός διά τόν πρδ τής πόλεως χ ε ί 

μ α ρ ρ ο ν . Λ ο μ β λ ρ δ ο χ

Ή δικαιοσύνη είνε ούτως εΐπειν ό πρώτος άρτος τής χοινωνίας.
ΣτΕΟΛΝΙΔΗΣ

Καθ’ Ιχάστην διατομπανίζονται οί τών επαρχιών φορολογού
μενοι ώς χαταδροχδισαντες τήν έθνιχήν περιουσίαν.

Δ κ μ η τ ρ λ κ λ κ κ ε

ΤΟ DIVISIMO
( ’Επί τη βάσει τής έν τή γ". σελ. ιίχόνος).

Κ ο.Ιύμπι σάν  ό έν ή ζ ερ ες , πώς σούρθε 'ς τό θεό σου 
Μ έσα c i  π  έΛαγός βαθύ  r à  χάνης τό Λουτρό σου ;
Β αρύς ά π ό  τούς φόρους σου, ά,γό τούς τόσους r όρους 
K i  από τά τόσα δ ά ν ε ια  που φέρνεις ε ίς  τούς ωμούς 
’Α ρχ ίζεις  r à  χονράζεσαιψ βονς ψήφον ς σου r à  χ άν η ς  
K a l  i i r  ήζεύρέιςχ δυστυχεί χ α ί σύ τ ί  τ' άποχάνης  
Γ ια τ ί  άχονς τά  κ ύ μ ατα  πσύ ά γ ρ ια  μουγγρίζονν,
'Αχούς τούς γΛάρονς ¿τορ.πετονν κ α ί γύρω σου σφυρίζουν 
Σ ά τ  r à  σου- 'A ir ΘΛτε μ ά ’ζ ϊ  τήν Ιδ>α προφητεία  
Ε ίς  τ ά  β α θ ε ιά  θέ r à  π η γ ή ς  μ έ  δ ίχ ω ς α π α ρ τ ία .

______________________________  Π ε ρ ί δ ρ ο μ ο ι .

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ
Βες τοίυς φόρους

’Από  τούς φόρους ή βου.Ιή χατήττησε φορεΐον  
όπου rex p àr  μετ' ού ποΛύ βάβέσουτ τήτ Έ Λ Λ άόα  
κ α ί ι ΐ τ α  σμήνος βου.Ιευτών χαθώς ôp àç  θηρίων 
θά ψά.ΙΛί) είς τόν τάφον της ΐσ χ άτη ν  π α τ ιν ά ά α .
'Ε ν  τούτοις ω Χ αρ ίΛ αε'ίζόάέν ε  τούς χόρονς 
ΛΥ άφού τό φέρον σ  Ιφερε φέρε χ α ί σύ τούς φόρους·

Ε2ίβ ·Ιωάννην
Πο.Ιύ μ άς  έζετίμησες, Ά β υ σ σ ιν ί μύνάρχη , 

χ αί είν ε μ εν  ανέκαθεν  ά-Ιήθεια γνωστή 
πώς άΛ.Ιο έθνος σάν  ¿μ άς 'αχόν κόσμο ôèv υ π ά ρ χ ε ι, 
άΛΑ ά ν  εικόνα ήθεΛες τοϋ έθνους μ α ς  π ιστή  
ά ν τ ί νά  έΛθη ά π σ 'μ ά ς  γ ιατρός σας  ό Παρίσης 
άπ ' τήν ίΕ .Ι .Ιά όα  έπ ρεπ ε τ α μ ία ν  r à  ζητήσρς.

Gu e r r ie r

*  -  wmmn unninoi

Ε Δ Ω  Κ Έ Κ Ε Ι
ΕΙΣ ΤΟΜΟΣ ΕΚ  300 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΕΛΙΔΩΝ 

Μ Ε Τ Α  Ε ΙΚ Ο Ν Α Ν

Είύχαριστοτέρα εΐδητις διά τήν πενομένην χαί ρχχένδυτον φιλο
λογίαν μας -δεν^*ατα> βεβαίως νά ΰπάρξΐ) άπό -τήν αγγελίαν τής 
έχδόσεως ßc€X1w τδσφ' ώιγενηϊντος τήν γλαφυρδτητα, την «ύφυίαν 
χαί τήν χάριν τόυ -πε^ιεχο^ου πρός τήν χομψότητα χαί τήν φιλο· 
χαλίαν τής έξιφτ«ρ<χης περίβολής. Είνε αληθές ότι προ πολλοδ ένε- 
φανίσθη ώς προσεχής ΰπόσ^εσις πρός τό χοινόν, άλλ’ εμεινε μόνον 
τοιαύτη μή .πραγμ«τοποιου|Μνη. ’Αλλ’ ήδη εσώθηχαν πλέον τά 
ψέμματα χαί εξέρχεται εντός ολίγου τό πολυζήτητο» βιβλίον έχ τών 
καταστημάτων Κορσμηλα, «αλλιτεχνιχώτχτον έσωθεν χαί έξωθεν, 
φιλολογικόν γεγονός, σημειοδν τήν πάροδο· τοδ λήγοντος Ιτους, ά- 
νευ αύτοΰ μέλλοντος νά έχπνεύση χωρίς ίχνος μειδιάματος χαί ευ
θυμίας επί τοϋ προσώπσυ του χαί χαταδαίνοντος εις τόν τάφον μέ 
τόν ßxpiv ίγχον τών φόρων, τών νομοσχεδίων, τών άρθρων τών εφη
μερίδων, τών ύβρεων χαί τών έν τη βουλή λόγων, άτινα τώ εφόρ- 
τωσεν ή πολιτιχη έπί τοϋ στήθους.

’Εντός ολίγου otvt έτοιμον χαί παραδίοεται τέλειον είς τους ζη~ 
τοϋντας αύτό άπό τοϋδε εδ ώ  χ’ έ χ ε ί  άγοραστάς του.


